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WSTP.
Dnia 7 lipca 1572 r. zmar w Knyszynie Zygmunt

August, ostatni król polski z dynastji Jagiellonów.

Prawa polskie nie przewidyway zwierzchniej wa-
dzy w czasie bezkrólewia. Wic wraz ze zgonem króla

zatrzymaa si raptownie machina rzdowa i cay ustrój

pastwowy zachwia si w swoich podstawach. Wy-
tworzya si prónia, mogca wywoa niesychany we-

wntrz kraju zamt. Pooenie Rzeczypospolitej byo
tem powaniejsze, e uwaga caej Europy skupia si
na tronie polskim, który po mierci ostatniego Jagiel-

lona nci rywalizujcych ze sob monarchów.
W owym czasie gono rozbrzmiewao imi Polski

po szerokim wiecie.

Wszystkie mocarstwa liczyy si z pastwem, co

zmiadyo potg krzyack, syno z bogactw, swo-
bód, tolerancji, rozszerzao dziki mdrej polityce swe
wpywy i w stosunkach midzynarodowych odgrywao
coraz doniolejsz rol. Blask potgi i sawy bi od
korony Jagiellonów. Ale wanie la sawa, to znacze-

nie Polski, czcej zachód ze wschodem, czynio
z niej zdobycz niezwykle pontn. atwo byo prze-

widzie, e ncca korona, pozbawiona dziedzica, sta-
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nie si przedmiotem obcej podliwoci, e w granice

Rzeczypospolitej rozlewnemi falami wtargn zewszd
intrygi, knowania, matactwa, e z przesilenia wewn-
trznego zapragn skorzysta obce moce, by na chwilo-

wym bezwadzie ugruntowa swe wpywy i kusi si

o zdobycie korony.

Ale instynkt samozachowawczy pobudzi naród do

czynu, w jednej chwili zorganizowa zbiorow wol
i uzbroi Rzeczpospolit przeciw zamachom wrogich

jej potg. Dla dyplomacji europejskiej stao si ja-

snera, e na tronie polskim nie zasidzie przemoc, ze

ktoby chcia w Polsce panowa, ten musi przedtem

pozyska jej opinj, zdoby jej zaufanie i wzgldy. ród
rzdzonych absolutnie pastw europejskich, Rzeczpo-

spolita, pomniejszajc prawa i przywileje swych kró-

lów, od wielu lat przeciwstawiaa si despotyzmowi

monarchów.
Byo to w Europie ówczesnej niezwyke zjawisko.

Bezkrólewie przypado na epok wzrostu de
rnonarchicznych, na epok, któr owiewa morderczy

despotyzm Filipa II, a przesycao okruciestwo wojen

religijnych. W pomieniach stosów wielkiej inkwizycji,

w lochach wizie, ród straszliwych tortur, na nie-

zliczonych polach bitew walczyy i giny setki i ty-
* sice bojowników o ustrój kocioa i prawdy religijne.

Burza zniszczenia i mierci szalaa na zachodzie. Nie-

mal wszdzie wznosiy si pale i szafoty, niemal wsz-
dzie sterczay szubienice, a aobny jk dzwonów roz-

lega si nieustannie w przestworzach. Ustala si nowy
porzdek wiata. Z oparów krwi, z mogi pomordo-
wanych ofiar, z odmtu straszliwych przeladowa
wyania si drapieny absolutyzm i triumfowao po-

jcie silnej wadzy monarchicznej.
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W Polsce walka religijna toczya si ywo, na-

mitnie, wytworzya* jak w innych krajach, wielki ruch

umysowy, lecz nie doprowadzia do krwawych za-

wichrze, jakich widowni by stojcy w pomieniach

walk religijnych zachód Europy. „Nowinki" miay
w Rzeczypospolitej potnych wyznawców. Sam Zyg-

munt August przeywa chwile walk wewntrznych,

chwile wahania si w swej wiernoci dla kocioa ka-

tolickiego, a wielu magnatów, porwanych prdem re-

formacji, osaniao j sw mon opiek i skutecznie

bronio swobody sumienia. Nowrowiercy w Polsce sta-

nowili mniejszo, ale ta mniejszo miaa ogromne

wpywy i znaczenie, miaa poczucie swej mocy. W to-

lerancyjnej Rzeczypospolitej tylko król * tolerancyjn}'

móg si utrzyma na tronie. To te tolerancja pol-

ska wywoywaa w wiecie katolickim obawy, budzia

czujno Rzymu i oddanych Rzymowi monarchów.

W takim stanie rzeczy mona byo si lka, e
w. okresie bezkrólewia rozpali si poar wani reli-

gijnej i, powikszajc istniejcy zamt, osabi si we-

wntrzn narodu.

Do tych niebezpieczestw przybyw-a jeszcze coraz

widoczniejszy antagonizm pomidzy monowadcami
a demokracj szlacheck, która, wzbijajc si coraz

wyej na lotnych skrzydach zotej wolnoci, dya
do utrwalenia swej przewagi, zmierzaa ku szczytom

wadzy i we wasne rce pragna pochwryci wodze
wszystkich spraw pastwa. Nie by ustalony pogld,

kto mia prawo wybiera nowego króla, wic w czasie

bezkrólewia i w tej wanej sprawie musiaa zapa
stanowcza decyzja.

Przy tylu doniosych zagadnieniach wewntrznych
a wobec zamtu, jaki w pierwszej chwili wytworzya



mier króla, wielk baczno naleao jeszcze zwróci
na zachowanie si dwu wielkich mocarstw, których

zaczepna postawa kazaa si lka o byt i cao
Rzeczypospolitej. We wschodnie ciany posiadoci
polskich bi taran zaborczoci moskiewskiej. Z dru-

giej strony zagraay Polsce wynaradawiajce wpywy
polityki niemieckiej, które ogarny ju Czechy i W-
gry, a staway teraz u bram Rzeczypospolitej: dom
habsburski miao wyciga rce po koron polsk.

Pooenie byo tem groniejsze, e cesarz i car poda-

wali sobie donie na zgub i szkod ssiada. Obaj wad-
cy zreszt byli gotowi zarówno oszuka si wzajemnie,

jak poczy swe siy, byle z przesilenia, które prze-

ywaa Rzeczpospolita, wycign najwiksze dla sie-

bie korzyci. Car pragn rozerwa wiekopomne dzieo

Zygmunta Augusta i, po zniszczeniu unji lubelskiej,

zagarn pod swe bero Inflanty i Litw. Cesarz po-

przestawa na uzyskaniu dla swego domu korony pol

skiej, choby t koron mia pozbawi dotychczaso-

wej wietnoci, a ziemiami Rzeczypospolitej podzieli

si z carem.

A obok cesarza i cara inni monarchowie równie
interesowali si ywo tronem polskim i wan spraw,
kto ten tron zdobdzie. Dla stosunków midzynaro-
dowych polityka Rzeczypospolitej olbrzymie posiadaa

znaczenie. A kierunek tej polityki tym razem czy
si cile z wyborem i osob nowego króla. Dla

przeciwstawiajcej si deniom Habsburgów Francji,

dla walczcej z cesarzem Turcji, dla Rzymu, dla

Anglji, Szwecji i Danji oczekiwana w Polsce elekcja

bya wydarzeniem, które mogo zmieni ukad i wza-

jemny stosunek si, kierujcych losami Europy.



Wszystkie dwory zagraniczne z najwysz uwag
ledziy wyniki gry dyplomatycznej i rozwój wypad
ków, rozgrywajcych si wT Polsce.

Rzeczpospolita, zarówno ze wzgldu na swój stan

wewntrzny, jak pooenie zewntrzne, stawaa w obli-

czu wielkiego zadania, zbliaa si do mety, za któr
czeka j dalszy wietny rozwój lub pocztek upadku.

Zaamywaa si przyszo pastwa, jego losy jakby

ulegay zawieszeniu na szalach niewiadomej przyszo-

ci. W takiej to przeomowej dla narodu chwili, po

przelotnen panowaniu Henryka Walezego, którego ni-

ky cie roztopi si w pomroczu stuleci, na widowni
dziejów Polski i dziejów Europy, wrspaniale zaryso-

wa si miaa posta króla Stefana.

Cztery lata niespena oddzielaj mier Zygmunta
Augusta od wstpienia na tron Batorego. Ale byy to

lata niezwykle doniosych wypadków i przeobrae,
lata, które wstrzsny równowag Rzeczypospolitej

i zmieniy jej posta. Kiedy król Stefan obejmowa
rzdy, rozkadaa si sia moralna narodu, a rozkoa-

tane ciany Rzeczypospolitej dray od podstaw do

szczytu.

Batory, jak kolumna z granitu nie tylko powstrzy-

ma dalsze rozpadanie si gmachu pastwowego, ale

sw energj, prac i wytrwaem mstwem otoczy

Polsk now wietnoci i blaskiem.

Dlatego wydarzenia tego okresu cile si wi
z dziaalnoci wielkiego króla.



DWIE ELEKCJE.
aobna wie o zgonie Zygmunta Augusta lotem

byskawicy rozniosa si po caej Rzeczypospolitej,

a wszdzie wywoaa ywy niepokój i trwog. Pomi-

mo e katastrof przewidywano, naród nie by przy-

gotowany do rzdów w czasie bezkrólewia. mier
ostatniego Jagiellona rozlunia wizy, spajajce Litw
i Koron, zahamowaa dziaalno sdów, wyrokuj-
cych w imieniu królewskiem, wstrzymaa naturalny

bieg wszystkich spraw biecych, które bez udziau

króla nie mogy by decydowane. Dla samowoli,

dla gwatów i naduy szerokie otwierao si pole.

A w wolnej Polsce zbyt rozcige pojmowano wol-

no, aby nie naleao lka si przekroczenia jej

waciwych granic. Na szczcie bya to doba roz-

kwitu Rzeczypospolitej, doba jej chway i sawy.

Poczucie odpowiedzialnoci za byt i losy pastwa
przenikao jeszcze dostojników, panowao w sercach

i umysach szlachty. Troska o przyszo kraju wzia
gór nad egoizmem i prywat jednostek.

Zjazdy w Krakowie i w owiczu, a nastpnie w in-

nych miejscowociach szeregiem uchwa, zabezpiecza-

o



jcych ad wewntrzny i obron granic, skaday do-

wód, e tak rycerstwo, jak senatorowie wiadomi s
niebezpieczestw i powagi chwili.

Na zjedzie krakowskim ubezpieczono zamek kró-

lewski, postanowiono si zbrojn ciga kadego, ktoby

cudze dobra zajecha i z cala bezwzgldnoci wy-

stpi przeciw warchoom, coby omielili si czyni

swywol lub gwatami spokój publiczny zakóci.
W obawie przed intrygami dworów zagranicznych

wydano rozporzdzenia, dotyczce pobytu cudzoziem

ców w /Kraju, a ustanawiajce surowy dozór nad ka-
dym, ktoby przybywa z zagranicy lub za granic

wyjeda. Postanowiono równie wrzmocni zaogi

w twierdzach na pograniczu Wgier, obsadzi woj-

skiem przejcia w Karpatach i baczy pilnie, by onie-
rze cesarscy nie wdarli si w zych zamiarach do kraju.

Podobne uchway zapady w owiczu i na innych

zjazdach póniejszych.

Ale aden zjazd nie móg rozstrzygn kwestji, kto

w czasie bezkrólewia sprawowa ma wadz naczeln,

reprezentowa nie jedn dzielnic, lecz ca Rzecz-

pospolit.

Roci sobie do tego prawo z racji piastowanego

urzdu marszaek wielki koronny i wojewoda kra-

kowski, Jan Firlej z Dbrowicy,m twardy, surowy,

charakter nieugity, gowa jasna, otwarta. Zamknity
w sobie, maomówny, ale peen energji i zmysu prak-

tycznego, by dusz zjazdu krakowskiego, inicjato-

rem postanowie, które na zjedzie tym zapady,

a których przezorna dzielno, roztropno i patrjo-

tyzm dla innych zjazdów stay si przykadem.
Lecz Firlej wyznawa kalwinizm, by gow nowo-

wierców, którzy na zjedzie krakowskim stanowili
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wikszo. Zaniepokoia si Wielkopolska, najmniej

podatna wpywom reformacji. Poruszyo si ducho-

wiestwo katolickie, pragnce w prymasie widzie

pierwszego po królu dygnitarza i gow pastwa w cza-

sie bezkrólewia. Nie byo prawT

, któreby wadz tak
daway prymasowi, ale pod jego skrzyda garnli si
katolicy, jego ich opinja powoywaa na stanowisko

najwyszego sternika i zastpcy króla, w jego siedzi-

bie, w owiczu zebrao si po raz pierwszy stron-

nictwo katolickie.

Godno prymasa piastowa podówczas Jakób

Uchaski, arcybiskup gnienieski. Prymas nie od-

znacza si si charakteru. W modoci przyjani si

z nowowiercami, na posiedzeniach synodów wypo-
wiada si za maestwem ksiy, a przez dugi czas

by nawet podejrzewany o ch utworzenia w Polsce

kocioa narodowego. Wyniesiony przez Zygmunta

Augusta na godno prymasa, mia poczucie swego

dostojestwa, ale nie posiada woli stanowczej a twór-

czej, mogcej oddziaa na bieg spraw pastwowych.
Chwiejny, trwoliwy, sptany lkiem wobec kadej
waniejszej decyzji, obawia si zarówno wrogów, jak

przyjació, a nazewntrz wystpowa najczciej, jako

ofiara ludzi i okolicznoci, dwigajca z pokor cikie
brzemi swych obowizków. Rozumiejcy wszystko,

ale wasnego zdania pozbawiony, przyobleka sw
>chwiejho w pancerz uporu, który mia pozory stali,

ale pka, jak siatka z pajczyny, gdy zetkn si
z ostrzem szczerego przekonania, z si miaej a zde-

cydowanej woli. W takich wypadkach Uchaski za-

wraca z drogi, zajmowa nowe stanowisko i z równym
uporem broni przeciwnego zdania. Nie by to wódz,

nie bya to gowa, mogca sprosta wielkiemu zadaniu.
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Nie on te by dusz swego stronnictwa. Za pryma-
sem sta biskup kujawski, Stanisaw Karnkowski, czo-
wiek mdry, miay, stanowczy. On to kierowa stron-

nictwem katolickiem, prowadzi pewn rk prymasa
i broni jego dostojestwa.

W ten sposób zaraz po mierci króla wystpili

przeciw sobie dwaj pierwsi w Rzeczypospolitej dy-

gnitarze.

Ale istota sporu tkwia nie w urzdach: to katoli-

cyzm wypowiada walk nowowierstwu, to Wielkopo-
lanie stawali do boju z owian duchem herezji Mao-
polsk. Oba stronnictwa, strzegc adu wewntrznego
w kraju, usioway pochwyci w swe rce wadz kie-

rownicz na czas bezkrólewia i, stosownie do swych
widoków, zdecydowa o sposobie, miejscu i terminie

elekcji oraz o osobie nowego króla.

Rozpocza si walka ywa, gorca, namitna. Oba
obozy na rónych zjazdach krytykoway wzajemnie

swe postanowienia, ciskay w siebie zarzutami uzur-

pacji, samowoli, bezprawia, dy}7 do tego, by z wa-
snej inicjatywy zwoa zjazd powszechny i na nim
zdecydowa wszystkie sprawy, zwizane z elekcj.

Wszechwadny w Maopolsce Firlej by gronym
przeciwnikiem prymasa. Ale Firlej we wasnym obo-

zie mia nieprzyjació w osobach braci Zborowskich,

ludziach monych, miaych, niebezpiecznych. Zbo-

rowscy, acz naleeli do filarów stronnictwa nowo-
wierczego, z najwiksz zawici spogldali na zna-

czenie i rosnc powag Firleja. Bogaci, spokrewnieni

z najmóniejszemi rodzinami w Koronie i na Litwie,

majcy na swem utrzymaniu zbrojne hufce i ogromny
tum karmionej przez nich szlachty, stanowili potg.
z któr kady rachowa si musia. Piotr Zborowski
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by wojewod sandomierskim, a po zagadkowej mierci

Firleja, która wkrótce nastpia, zosta wojewod kra-

kowskim. Jan doszed do godnoci kasztelana gnie-

nieskiego i dowództwa nad wojskiem nadwornem
królewskiem, Andrzej piastowa godno miecznika,

a nastpnie marszaka nadwornego koronnego, Krzy-

sztof zosta podczaszym koronnym, a Samuel w za-

wodzie wojskowym dobija si zaszczytów i sawy.

Róni usposobieniem i charakterami, bracia wspierali si

wzajem, trzli sejmikami, dyli do zagarnicia naj-

wyszych stanowisk i pierwszych w Rzeczypospolitej

dygnitarstwr
. Pewni siebie, odwani, peni przedsi-

biorczoci, niespokojni, skonni do wszelkich intryg

a nadewszystko chepliwi i próni, gotowi byli porwa
si na kade ryzykowne przedsiwzicie, a nawet na

szalestwo, byle bysn, byle zyska poklask i saw,
byle wznie si wyej i nowym blaskiem otoczy swe

imi. Powany, surowy Firlej, nie ubiegajcy si o po-

pularno, ale wasn wartoci wyrastajcy ponad

gowy Zborowskich, by sol w oku braci, by oso

bistoci, której zazdrocili wpywów i jako tam, ha-

mujc ich niepomierne ambicje, pragnli usun ze swej

drogi. Zaraz po mierci króla Zborowscy powzili

plan, by wtargn zbrojno do Krakowa, wyrwa za-

mek królewski z twardych rk Firleja, opanowa sto-

lic i sta si na czas bezkrólewia panami pooenia.

Ale legat papieski, kardyna Commendoni, któremu

donieli o tych zamiarach, powstrzyma ich od nie-

obliczalnego w swych skutkach szalestwa. W Maopol-

sce Firlej pozosta panem wszechwadnym. Nie mogc
si z tern pogodzi, Zborowscy zdradzili interes swego

stronnictwa i acz nowowiercy, przeszli do obozu

Uchaskiego. Manewr ten przechyli szale wpywów
14 *



i przyczyni si wielce do zwycistwa prymasa nad
marszakiem koronnym.

Ostatecznie po zjedzie dostojników w Kaskach

arcybiskup Uchaski wezwa senatorów i posów ziem-

skich do Warszawy na sejm kon w o kac yjny, pierw-

szy tego rodzaju sejm w Rzeczypospolitej. Sejm mia
si zacz 6 stycznia 1573 r., a zadaniem sejmujcych
byo ustanowienie porzdku, terminu i miejsca elekcji.

Zygmunt August nie pozostawi po sobie mskiego
potomka, ani nawet dalszego po mieczu krewniaka,

a siostrze swej, doletniej królewnie Annie, nie zabez-

pieczy dziedzictwa tronu. Zmary król przewidywa
niebezpieczestwa, w jakich po jego mierci moe si
znale Rzeczpospolita. To te niejednokrotnie my-
la o swoim nastpcy i o ustanowieniu praw, któreby

po jego mierci obowizyway przy wyborfce nowego
króla. Na sejmie r. 1558 posowie ziemscy przedsta-

wili projekt, majcy uregulowa t spraw, ale senato-

rowie projekt odrzucili, a sami nie opracowali innego.

Rzecz posza w odwlok. Mdry Zygmunt August nie-

jednokrotnie powraca do tej wanej sprawy, nie oka-

za jednak do energji i siy, aby uskuteczni swe
zamierzenia.

Wic dopiero w zamcie bezkrólewia, ród walk
i sporów7

, ród podnieconych namitnoci miaa si
urodzi ta niezwykle doniosa dla przyszoci narodu
uchwaa. Postanowienia pierwszego sejmu konwoka-
cyjnego na cae stulecia mogy zabezpieczy Rzecz-

pospolit przed niebezpieczestwami cikich przesi-

le, lub te po mierci kadego króla wystawia j
na straszne wstrznienia wewntrzne, na up cudzo-

ziemskiej intrygi, na pastw rodzimych ambicyj i gry

dyplomatycznej przebiegych ssiadów.
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Zwoanie sejmu konwokacyjnego wywoao wielkie

oywienie w obu dzielnicach Polski. Natomiast Li-

twini wznowili spór o przynaleno Kijowszczyzny,

Woynia i Podlasia i owiadczyli delegatom prymasa,

e nie wezm w konwokacji udziau. Jeszcze wiksz
niech okazay Prusy. Za to sejmiki w Maopolsce,

w Wielkopolsce i na Rusi, przejte spraw konwo-
kacji, obradoway ywo i namitnie. Odznaczyy si
szczególniej sejmiki ruskie, gdzie przewodzi mody,
bo dopiero trzydzieci lat liczcy starosta beski, Jan

Zamoyski. Na jego wniosek ju w lipcu 1572 roku

na sejmiku beskim zapada uchwaa, aby w czasie

bezkrólewia, jako w okresie wielce dla pastwa nie-

bezpiecznym, za wszelki krymina podwójn kar wy-
mierzano przestpcom. Ca szlacht wzywa sejmik,

by jak jeden m porwaa si przeciw kademu, jako

przeciw zdrajcy, ktoby wchodzi w konszachty z cu-

dzoziemcami, otrzymywa od nich rodki i pienidze,

lub chcia przeciw woli wspóobywateli dokona wy-

boru króla. Obecnie Zamoyski caym swym wpy-
wem przeciwstawia si deniom tych senatorów, co

w elekcji pragnli ograniczy udzia i wpyw masy

szlacheckiej.

Burzliwie zapowiadaa si pierwsza konwokacja.

Obok sprawy dysydentów gównym przedmiotem,

wywoujcym spór, byy prawa do udziau w obiorze

króla. Senatorowie chcieli wykluczy od tego udziau

mas szlacheck, byli zwolennikami wyboru króla sy-

stemem reprezentacyjnym, to jest, za porednictwem

sejmu (w zwykym, w zmniejszonym lub w powik-
szonym skadzie), szlachta za wypowiadaa si za elek-

cj viritim, to jest za elekcj, dajc mono kade-

mu szlachcicowi oddania gosu na swego kandydata.
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Zygmunt I, przeprowadzajc za swego ycia wy-
bór Zygmunta Augusta, uczyni szlachcie ustpstwo na

rzecz nastpnej elekcji, wydajc dwa statuty (r. 1530

i 1538), które wkaday na senat obowizek uprzedze-

nia kraju o terminie elekcji, aby na ni jecha
kady, ktoby chcia. Miaa to by elekcja wolna,

dokonana za zgod wszystkich, co na sejm przybd.
Takiej wolnej elekcji domagaa si szlachta, a jako

jej rzecznik na sejmie konwokacyjnym wystpi gony
ju w województwach ruskich Jan Zamoyski, starosta

beski.

Bya to osobisto potna, wkraczajca dopiero

na szerok widowni ycia publicznego, ale bijca

w oczy, jak wschodzce soce. Trybun masy sza

checkiej, obroca jej praw i swobód, wyksztacony
gruntownie we Francji i Woszech, wyniesiony za

modu na godno rektora synnej akademji w Padwie,

autor dziea O senacie rzymskim, pisanego wy-
born acin, a gonego zagranic, doskonay znawca
prawa, -ulubiony sekretarz Zygmunta Augusta, póniej

kanclerz i hetman wielki koronny, prawa rka króla

Batorego, czowiek wielkiej wiedzy i w wielkim stylu

dziaacz, wielki statysta, wielki wódz, wielki mówca,
by fenomenem, który na wszystkich polach swej dzia-

alnoci wycisn niezagadzone pitno genjuszu.

Niezrównany doktryner i teoretyk, posiada take
niezrównan zrczno yciow, która kad jego

teorj pozwalaa mu wciela w ycie, a z ycia snu
wszelkie doktryny i wszelkie teorje. Wiedzia zawsze,

czego chce i w caej swej dziaalnoci mia zawsze

przed oczyma cel, do którego szed krokiem zdo-

bywcy. Zdanie swe, gdy przestao by rodkiem,

wiodcym do celu, gotów by zmieni, gotów by na-

Stefan Batory. 2 17



wet publicznie je odwoa i z jednego kraca prze-

rzuci si w drugi. Ale posiadajc umys obrotny,

gitki i nad podziw zrczny, umia kady swój odwrót

uczyni zwycistwem. Wymow sw rzuca czar na

suchaczów, hypnotyzowa szlacht, wodzi j na pasku,

stosownie do swych widoków, a kaza wierzy w sie-

bie, jak w wyroczni. By w rozprawach i wszelkich

deliberacjach niezrównanym djalektykiem, by zara

zem niezrównanym mówc dla szerokich tumów.

Mówi pomiennie a uczenie, zapa i wspaniay gest

trybuna godzi z argumentacj rzeczow, cis i ory-

ginaln, jdrno, dobitno i jasno sowa urozmai-

ca niespodziewanym a jak byskawica olniewajcym
efektem. Przenikliwy i czujnym nawskro przeziera

ludzi, a w duszy szlachty czyta, jak w otwartej ksi-

dze. Rzecznik mas szlacheckich, uczony wielbiciel

republiki rzymskiej, wzorami rzymskiemi przejty, by
demokrat, ale demokrat w kadym calu szlachec

kim. Chepi si bezapelacyjn wadz szlachty nad

chopami, ywi pogard dla plebsu, ale jako ideolog

równoci szlacheckiej, by przeciwnikiem wywyszania
si magnatów, by wrogiem senatu. Przepadaa za

nim naj&ierw bra szlachecka województwa beskie-

go, póniej wszystkich województw ruskich, w kocu
caej Rzeczypospolitej. Sta si ulubiecem szlachty

i wodzem.
Jako na wodza by stworzony.

Oywiony szczerym patrjotyzmem, uczciwy w za-

miarach, niedocigy w pracy, niezwykle wszechstron-

ny, bystry, decydujcy si szybko, dba o dostoje-

stwo Rzeczypospolitej, pragn j widzie kwitnc,
szczliw i potn. By dzieckiem swego wieku, by
szlachcicem polskim swej epoki, ale wolno i równo
18



-szlachecka, podniesiona do ideau, nie zagasia w nim
poczucia karnoci wobec ideau i majestatu ojczyzny.

Sam nie by wobec tej karnoci bez grzechu, lecz

osignwsz}' wadz i najwysze zaszczyty, stara si
t karno tak na urzdach, jak w wojsku utrzymy-
wa rk z elaza. Mia wol z granitu, mia w so-

bie srogo i wspaniao. Mia czarujc przystpno
dobrodusznego szlachcica i pazury lwa. Mia surowo
rzymsk i jasn wesoo Polaka. Górowa nad wspó-
czesnymi tajemnic genjuszu, tajemnic mocy rozkazo-

dawczej , co promieniowaa w jego sowach i czynach,

wyciskaa na nim znami wyszoci i sam przez si
ujarzmiaa ludzi.

By wodzem urodzonym.

Taki to czowiek wystpi przeciw deniom sena-

torów i zabra gos w obronie elekcji viritim.

Pierwotnie i Zamoyski przechyla si do systemu

reprezentacyjnego, ale póniej przej si pogldem,
ie senatorowie sami wybra chc króla i, zgodnie

z opinj masy szlacheckiej, „królowi senatorskiemu"

przeciwstawia „króla szlacheckiego", to jest króla,

wybranego przez szlacht. A do zmiany tego stano-

wiska przyczyniy si ogromnie intrygi senatorów, co

wchodzili w konszachty z cesarzem i, zgodnie z wido-

kami Rzymu, oddawali si na usugi dynastji habsbur-

skiej. Zamoyski, jak ogó szlachty, by zawzitym
przeciwnikiem domu rakuskiego.

Zawzito ta miaa swe gbsze przyczyny.

W walce dwóch dynastyj: Jagiellonów i Habsbur-

gów, ci ostatni, skutkiem niezdecydowanej polityki

Zygmunta I, stanowcze odnieli zwycistwo. Habsbur-

gowie, dziki chytrej polityce i zrcznie zawieranym

zwizkom maeskim, panowali w Austrji, panowali
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w Hiszpanji, Niderlandach, we Woszech, wyparli Ja-

giellonów z Wgier i Czech i oba te kraje równie

pod bero swe zagarnli. Doszedszy do niesychanej

potgi, nie ustawali w deniu do zdobycia nowych
tronów i hegemonji w Europie. Szermujc hasami

katolicyzmu, reprezentowali dnoci monarchiczne,

a na ziemiach, przylegajcych do krajów niemieckich,

prowadzili polityk wynaradawiajc, polityk prze-

wagi germaskiej nad ludnoci rdzenn. Masa szla-

checka, obawiajc si wpywów niemieckich, a lka-

jc si zamachu na swe przywileje, prawa i swobody,

wrrogo bya usposobiona wzgldem przebiegej dynastji.

Tymczasem cesarz porozumiewa si z carem, gotów

by dzieli si Rzeczpospolit, a jednoczenie agenci

cesarscy uwijali si po kraju, sypali zotem i, kaptujc

sobie midzy panami stronników, urabiali opinje na

rzecz syna cesarza, arcyksicia Ernesta. A za domem
rakuskim, wspieranym przez papiea, stao wysze du-

chowiestwo polskie, staa olbrzymia wikszo senatu.

Elekcja przez reprezentacj zawsze dawraa, jeli

nie przewag, to wielkie wpywy senatorom, elekcja

viritim ustalaa przewag tumu szlacheckiego.

Otó Zamoyski, jako zdecydowany przeciwnik kan-

dydatury habsburskiej, mia jeszcze jeden powód wi-
cej, by zwalcza system reprezentacyjny. Zgbiajc
archiwa królewskie, pozna on zapomniane statuty

Zygmunta I i przypomnia je obecnie. Powoa si na

przeszo, dla której w Polsce zawsze miano szacu-

nek, powoa si na prawo, które czsto byo w Pol-

sce amane, którem nieraz osaniano bezprawia, ale

przeciw któremu nie omielano si podnosi jawnego
gosu protestu. A prócz wywodów^ prawnych inny

jeszcze znalaz argument. Oto twierdzi, e skoro kady
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szlachcic bro dwiga i w razie potrzeby broni ojczy-

zny, przeto kademu suy równe prawo, kady po-

winien mie mono oddania swego gosu przy obio-

rze króla. Nie by to argument zbyt mocny, bo z t
sam susznoci mona byo da, by kady szlach-

cic na kadym walnym sejmie mia równe prawo
gosu. Ale tum szlachecki gorco podchwyci to ha-

so, a temu tumowi schlebiali „starsi bracia", zabie-

gali o jego aski, wic nie mieli protestowa.

W ten sposób zwyciya zasada, której broni Za-

moyski. Nie on t zasad stworzy, nie on pierwsz}7

sta si jej gosicielem. Ju przed nim niektórzy ma-
gnaci, majcy na swych usugach szlacht, myleli

o uyciu jej przy elekcji dla swych widoków. Ale

ze strony samych tumów szlacheckich Zamoyski wy-
sun si na plan pierwszy, on t zasad wyuska
z praw dawnych, on za te tumy myla i mówi, on
reprezentowa ich wol.

Zwyciyo haso, aby na elekcj „jecha, ktoby

chcia".

Tak w yciu Rzeczypospolitej dokona si wielki

przewrót, co na widowni dziejow wprowadzi masy
szlacheckie, da im w rce panowanie, da im mono
stawiania warunków obieranym królom, mono zbio-

rowego rozstrzygania najwaniejszych spraw pastwa.

\Volna elekcja , równajc w prawach najbiedniejszego

szlachcica z najmoniejszym magnatem, uwaana bya
odtd za renic wolnoci, za rkojmi i podstaw
swobód szlacheckich. Dopiero po trzystu latach sro-

gich dowiadcze i okropnych skutków podstawra ta

runa, podwaona prac twórców Konstytucji 3 maja

Sejm konwokacyjny rozstrzygn jeszcze wany spór

o wadz prymasa i ostatecznie przyzna mu na czas
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bezkrólewia pierwszestwo, da mu w tym czasie

prawo zwoywania sejmów oraz nominowania króla

po oddaniu wotów, a marszakowi wielkiemu koron-

nemu przyzna prawo obwoania króla na polu elek-

cyjnem. Zapewniony zosta ponadto wymiar sprawie-

dliwoci, powzite uchway w celu utrzymania adu
i karnoci spoecznej. Wreszcie pomimo protestów

Uchaskiego i duchowiestwa, pomidzy postanowie-

niami sejmu konwokacyjnego znalaza si uchwaa,
któr zebrani za siebie i za potomnych uroczycie

przyrzekali sobie zachowa pokój religijny, „a dla-

rónej wiary i odmiany w kociele — krwi nie prze-

lewa".
Elekcja wyznaczona zostaa na dzie 6 kwietnia

(1573 r.) na polach wsi Kamienia pod Warszaw.
Na wiele dni przed oznaczonym terminem wszyst-

kiemi traktami, wiodcemi do Warszawy, pyny
gwarne i huczne fale zbrojnej szlachty, jadcej sobie

obiera nowego króla. Magnaci wiedli ze sob uzbro-

jone poczty, prowadzili przepyszne orszaki sug dwor-

skich i licznej czeladzi. Zajto w Warszawie wszystkie

gospody, stoczono si po wsiach okolicznych, ale

zjazd by tak olbrzymi, e wikszo zmuszona bya
pod golem niebem obozowa.

Miejscem zbornem byy rozlege pola wsi Kamie
na prawym brzegu Wisy.

Wielkie, bo o trzymilowym obwodzie obozowisko
utworzyo si na rozlegych polach.

Kady z wojewodów wystawi dla szlachty swojego

województwa obszerny namiot, w którym miay od-

bywa si narady, a po rodku pola marszaek wielki

koronny Firlej zbudowa dla senatorów namiot osobny,

wspanialszy i pikniejszy nad inne, a tak obszerny T
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e kilka tysicy ludzi móg pomieci w swem wn-
trzu. Ów namiot, szop przez szlacht przezwany,

by zarazem miejscem audjencji dla posów zagra-

nicznych, których wysay dwory europejskie, by za-

lecali kandydatów do korony polskiej.

Rojno i gwarno byo na polu elekcyjnem, ale

wszdzie panowa wzorowy porzdek. Szlachta, skon-
na do zwad i bójek, nie rwaa si do szabel, bo za

zadanie rany gardem kara miano.

Elekcja rozpocza si od wysuchania posów za-

granicznych, których wprowadzano kolejno do szopy,

by w obliczu senatu i deputatów szlacheckich od wo-
jewództw, mogli wyrazi yczenia swych dworów.

Najpierw wprowadzony zosta z wielkiemi honora-

mi legat papieski, kardyna Commendoni.
Wypowiedziawszy kilka pochwa dla narodu, który

przez cay czas bezkrólewia umia zachowa spokój

i zapewni bezpieczestwo rozlegego pastwa, Com-
mendoni, nie zalecajc adnego kandydata, wzywa
tylko Polaków do zgody i prosi, by wybrali króla,

któryby Bogu by miy, a wic w zasadach religji ka-

tolickiej wychowany. Gdy jednak mówca krytyko-

wa zacz uchwa ostatniego sejmu w sprawie po-

koju religijnego, pomruk wszcz si midzy dysyden-

tami. Marszaek Firlej zwróci legatowi uwag, e jako

cudzoziemiec nie powinien si wtrca do wewn-
trznych spraw polskich, a Jan Zborowski krzykn, by
mówca nie zapomina, e nie jest radc, lecz posem.
Wszcz si rozruch. Podnieli si senatorowie kato-

liccy, a kilku krewkich dostojników, gronie patrzc
na Zborowskiego, zaczo ju trzaska szablami. Uspo-

kojono przecie zapalczywo przeciwników i Com-
mendoni spokojnie ukoczy sw mow.
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Zkolei przyjci. zostali posowie cesarscy: Wilhelm

Rosemberg i Pernstein, obaj Czesi. Pierwszy z nich,

znakomity magnat, spokrewniony z domami panuj-
cych, a nawet z Jagiellonami, do tego stopnia uj
zgromadzenie swym wdzikiem, roztropnoci, wymo-
w, e wrzbudzi wielk sympatj, a nawet znalaz ta-

kich wielbicieli, co nie cesarza, lecz jego pos}a na

tronie polskim zapragnli widzie. * Rosemberg prze-

mówi w jzyku czeskim, a jako kandydata do ko-

rony polskiej wysun syna cesarskiego, arcyksicia

Ernesta. Podniósszy zalety arcyksicia, twierdzi, e
ten monarcha mógby Czechy prczy w jedno pa-
stwo z Polsk, bo oba narody s jako dwaj bracia,

a wspólne maj interesy. Ale nie byy to obietnice

szczere. Pose cesarski w poufnych rozmowach prze-

strzega podobno Polaków, by mieli si na bacznoci

i nie ufali obietnicom Habsburgów.

Nazajutrz otrzyma gos pose francuski, Jan de Mon-
tluc, biskup Walencji. Ry to czowiek lekkomylny,

ale niezwykle zrczny, dyplomata przebiegy, obserwa-

tor przenikliwy i bystry. Montluc szybko orjentowa

si w stosunkach i równie szybko przenika saboci
ludzkie. Acz biskup katolicki, by tolerantem, po-

cichu sprzyja reformacji. Dziki swej dwuznacznoci
umia przychylnie usposobi dla siebie katolików,

a jednoczenie zyska yczliwo rónowierców. Nie

przebierajc w rodkach, nie cofa si przed prze-

kupstwem, ale wola sypa obietnicami, któremi sza-

fowa z hojnoci bez granic. Nie chodzio mu zreszt

o polityk na dalsz met: gotów by przyrzec wszystko

i nic nie dotrzyma, byle osign cel dorany i zy-

ska poklask dla swego kandydata. Wymowny, chytry,
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pozna sabostki szlachty i na tych sabostkach zagra

po mistrzowsku.

Zrczny Francuz wyrazi najpierw al z powodu
zgonu Zygmunta Augusta, a póniej mówi zacz
o prz}rjani, jak król francuski ywi dla Polaków.

Bo i jake Polaków nie kocha? Naród to, prawi

Montluc, szczególn ask Boga obdarzony, a do wiel-

kich powoany przeznacze, gdy jest jakby warown
twierdz caego chrzecijastwa. To te wszyscy mo-

narchowie chrzecijascy powinni kocha Rzeczpo-

spolit. Nu dopiero rozwiód si nad charakterem

Polaków, nad ich urzdzeniami, nad budujc zgod
szlachty, nad cnotami polskiemi i pen wiatowej

sawy przeszoci narodu. Nie zapomnia wspomnie
o walecznoci polskiej i o jedzie na wiat cay z czy-

nów rycerskich gonej.
Sowa posa dwicznie wpaday w uszy, mile ga-

skay serca, wbijay suchaczów w dum, zawieray

to wanie, co atwowierny Polak rad bierze za do-

br monet.
A Montluc, wypowiedziawszy tyle pochlebstw Po-

akom, rozgada si nastpnie o cnotach narodu fran-

cuskiego i, nie troszczc si o prawd, wywiód, jak

na doni, e Polska i Francja oddawna s ze sob
zaprzyjanione, oddawna pon ku sobie wzajemn
mioci. Nic w tern zreszt dziwnego, bo Polacy

i Francuzi, to w caej Europie dwa najpodobniejsze

do siebie narody.

Na takim gruncie postawiwszy spraw, zacz cha-

rakteryzowa swego kandydata, którym by brat króla

francuskiego, ksi andegaweski, Henryk de Yalois.

Teraz z ust wymownego posa popyn istny potok

olniewajcych okrele i zwrotów. Henryk de Valois
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by modziecem znakomitego rodu a tak wyjtko-
wych zalet i talentów, e drugiego na caym wiecie
znaleby trudno. Wsawi si ju we wasnej ojczy-

nie wielk roztropnoci, a Francja niejedno zawdzi-
czaa jego radom, zarówno w czasie wojny, jak w cza-

sie pokoju. Henryk nie mia jeszcze sposobnoci roz-

gosi po szerokim wiecie swego imienia, jako wódz
wielki, niemniej przeto posiada doskona znajomo
sztuki wojennej, umie wojska szykowa, zwodzi w polu

bitwy zwyciskie, szturmem bra miasta. Pan to mo-
ny, bogaty a hojny. Ma on w swoich posiadociach
trzy ksistwa, sze hrabstw, dziewi biskupstw, dwie-

cie opactw, tysic przeorstw. Wystawi flot, ubez-

pieczy porty, podniesie akademj krakowsk, stu sy-

nów szlacheckich wasnym kosztem ksztaci bdzie
w sawnych uczelniach Parya. A trzeba bdzie Rze-

czypospolitej zbrojnej pomocy, to wnet wojska fran-

cuskie zawitaj na statkach do Gdaska. Zaraz zreszt

4.000 znakomitych strzelców gaskoskich przyprowa-

dzi ze sob do kraju. Wódz taki z atwoci porazi

cara, dawnego wroga Polski, i przeciw wszystkim nie-

przyjacioom potrafi si z chwa obroni. Zapaci

dugi pastwa, onierzom z wasnej szkatuy wyda
od zalegy, a 450000 dukatów dochodów swoich

corocznie wnosi bdzie do kraju. Dooy wszelkich

stara, by nie dopuci do wani religijnych i Rze-

czypospolitej spokój wewntrzny zapewni. Dobijajc

si o koron polsk, nie ma na widoku adnych oso-

bistych korzyci, prócz tego, by zosta królem nad
szlacht tak liczn i tak zacn, jak jest szlachta

polska. To te Polacy najlepiej, najzaszczytniej i naj-

szlachetniej dla podniesienia ojczyzny swej uczyni, gdy

powoaj na tron ksicia andegaweskiego, Henryka.
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— Mowa Montluca,— powiada kronikarz wspócze-
sny, Hejdensztejn,— „wszystkich umysy ku sobie poci
gna".

Zalety kandydata francuskiego olniy wyborców.
Nie zastanawiano si nad prawdziwoci sów, my-
lano tylko o wietnoci i dobrodziejstwach, jakie

spa miay na Polsk Ciemny tum szlachecki, we-
dug kronikarza Bielskiego, nie umia nawet nazwa
kandydatów do tronu, lecz nastrojony przez zwolen-

ników Henryka, wypowiada si przeciw „Rdestowi",

jak nazywano arcyksicia Ernesta i obstawa za ksi-

ciem „Gawiskim".
Po Montlucu mia zabra gos pose króla hiszpa-

skiego, ale obraony, e Polacy dali pierwszestwo
posowi francuskiemu, nie chcia przemawia. Nie

wywoay te wikszego zaciekawienia mowy innych

posów, natomiast ze skupion uwag suchano Hara-

burdy, który na zlecenie Litwinów posowa do cara

Iwana Gronego, a wprowadzony do namiotu senato-

rów, zdawa relacj ze swego poselstwa.

Kandydatura syna carskiego Fiedora, a nawet sa-

mego cara cieszya si ród szlachty wielk popular-

noci. Ale sprawozdanie Haraburdy rozczarowao
suchaczów.

Iwan Grony twierdzi, e panowie polscy nie ca-

rewicza Fiedora, ale jego samego, cara Iwana, pragn
widzie na tronie polskim. Kto mówi inaczej, gosi
car, ten kamie. zwróceniu Rzeczypospolitej Smo-
leska i Potocka ani chcia sysze. Wyposaenie ca-

rewicza uwaa za gupstwo, gdy carewicz, jak si
wyrazi, nie jest dziewk, aby otrzymywa posag.

Zreszt zaszczyt przynosi rozszerzanie, a nie uszczu-

planie carstwra. Chepi si car, e z panujcych tylko
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on i sutan turecki s prawdziwymi monarchami, obaj

bowiem pochodz z rodu, panujcego od wieków.

Siebie wywodzi, z pogwaceniem wszelkiej prawdy
historycznej, od cezarów rzymskich. W myl tego,

e zaszczytem jest rozszerza granice carstwa, doma-

ga si oddania mu Kijowa. Obiecywa za to wspa-

niaomylnie zrzec si swoich pretensyj do ziem li-

tewskich po Berezyn, a za oddanie mu Inflant gotów

by odda Poock i Kurlandj. da, aby tytu jego

brzmia: z boej aski car i wielki ksi wszystkiej

Rusi, kijowski, wodzimierski, moskiewski, król pol-

ski i wielki ksi litewski. Godzi si nawet, aby dwa
ostatnie tytuy przesun wyej, ale domaga si jedno-

czenie, aby w caej Rzeczypospolitej móg wznosi
cerkwie. Koronowa go mia na króla polskiego nie

prymas, lecz metropolita moskiewski. Owiadcza wresz-

cie, e wolaby zrzec si korony polskiej i zosta

wielkim ksiciem litewskim. Obiecywa nawet popro-

wadzi Litwinów do walki z Polsk dla odebrania

ziem Litwie nalenych.

dania pónocnego barbarzycy, który nie wysa
nawet poselstwa, czekajc a Polacy sami o przyjcie

korony baga go zaczn, powinny byy otworzy oczy

wszystkim jego zwolennikom. A jednak okazao si

póniej, e okrutny car nie przesta by w Polsce po-

pularnym.

Równie dzikie, jak cara, byo wystpienie sutana,

który w nadesanym licie poleca na tron polski

Francuza lub Polaka, protestowa przeciw wyborowi
Habsburga, a grozi, e w razie nieusuchania go, nie

uwzgldni póniej adnych tumacze.
Dwie kandydatury najwicej miay widoków: fran-

cuska i austrjacka. Przedtem wszake trzeba byo
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zastanowi si nad wyborem rodaka, wielu bowiem
twierdzio nie bez susznoci, e rodak, czyli jak mó-

wiono wówczas, Piast na tronie polskim traktowa
bdzie Polsk, jak wasn ojczyzn.

Król Polak istotnie zabezpiecza Rzeczpospolit

przed knowaniami obcych potg, przed udzeniem si
ich pomoc, przed obowizkami, które ciyy na ca-

ym narodzie, a które chciano lekkomylnie zoy na

barki króla-cudzoziemca.

Wymieniano rónych kandydatów, jako to: a-
skiego, Radziwia, Chodkiewicza. Lecz przeciwnicy

Piasta, chcc rzecz ca omieszy, coraz to nowych
proponowali kandydatów, czsto niedogów i ludzi

bez zasug, a marszaek wielki koronny Opaliski ci

sn cakiem nieznane nazwisko szlachcica Supskiego

z przezwiskiem Bandury. Dowcip ten wywoa miech
i ogromnie podkopa spraw króla-rodaka.

Ale naj energiczniej i najskuteczniej kandydatur
polsk zwalcza Jan_Zamo^&ki.

Dowodzi on, e wybór rodaka pogwaciby rów-

no szlacheck, wyniósby ponad ogó szlachty nie

tylko samego króla, ale ca jego rodzin, doprowa-

dziby do opanowania godnoci i zaszczytów przez

jedn familj. Gdy za kasztelan Tomicki upiera

si przy Piacie, Zamoyski chytrze zada, by ro-

dacy, którzy si o tron ubiegaj, natychmiast opucili

obrady, jak to musz czyni posowie zagraniczni, gdy

tocz si debaty nad zalecanymi przez nich kandy-

datami. Propozycja wielce podobaa si wszystkim.

Z zapaem j przyjto. Lecz teraz dopiero okazao
si, do czego zmierza wniosek Zamoyskiego. Kto bo-

wiem z Polaków myla o koronie, a niejeden ma-

gnat w gbi swej duszy marzy o niej skrycie, ten



mia wsta i opuci obrady. Ale gdy trzeba to byo
uczyni, nikt nie omieli si wystpi jawnie, nie ma-
jc gruntu przygotowanego, a jak ognia lkajc si
miesznoci.

W taki to sposób kandydatura rodaka ostatecznie

/zostaa pogrzebana.

Wikszo województw oddaa swe gosy za Hen-

rykiem. Wtedy senatorowie katolicy domaga si za-

czli od prymasa, aby ksicia andegaweskiego na-

tychmiast ogosi królem. Sprzeciwili si temu nowo-
wiercy, woajc, e król powinien by obrany jedno-

mylnoci. Nie wystpowali oni przeciw Henrykowi,

ale chcieli, aby przyszy król zapewni dysydentom

pokój. Partja katolicka szybkiem ogoszeniem króla

pragna nie dopuci do rozpraw nad tym tematem

i udaremni zamiary dysydentów. Wtedy zerwa si
marszaek Firlej, poszli za nim Mikoaj Mielecki, wo-

jewoda podolski, Anzelm Gostomski, wojewoda raw-

ski oraz wielu innych znaczniejszych senatorów i opu-

cili obrady. Za tym przykadem ogromny tum szlachty

ustpi z pola elekcji.

Niezadowoleni ze stanowiska prymasa oponenci

przenieli si na pola pod Grochowem i gron za-

jli postaw.
Zanosio si na powane starcie dwóch obozów.

Prymas Uchaski, na którego wpywano, by nie

zwaa na rónowierców, rad by królem ogosi Hen-
ryka, ale lk przed rozlewem krwi wstrzymywa go od
stanowczego kroku.

Tymczasem wzburzenie roso.

Oba stronnictwa miotay grobami, oba zaczy si
uzbraja. Namiot senatorów, co pozostali pod Ka-

mieniem, otoczono dziaami, a szlachta, stojca za
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prymasem, uszykowaa si, jak do bitwy. I na polach

grochowskich gono byo od szczku ora. Stronnicy

prymasa dla odrónienia si od przeciwników upi-
kszyli sobie czapki i przybice gazkami choin i wier-

ków. Na. drugi dzie Zielonych witek w obu obo-

zach ruch zapanowra wielki, szykoway si hufce

i staway w ordynku bojowym. Byskay szable, pa-

day szybkie sowa komendy i szum przedbitewny

roznosi si po szerokich boniach. Wydawa si mo-
go, e lada chwila zagrzmi dziaa, odezw si rusznice

i pocwauje do ataku jazda.

~~Ale myl o przelewie krwi bratniej wstrzymywaa
zapa bojowy i we wszystkich uczciwych a wolno
miujcych sercach budzia ch pojednania. Najpierw

opamitaa si partja katolicka i wysaa do Grochowa
deputacj, chcc porozumie si z przeciwnikami.

Ukady szy, jak po grudzie, wiele bowiem w sercach

byo zawzitoci. Wreszcie ustalono, e oba stronnic-

twa nic nie maj przeciw Henrykowi. Nowowiercom
chodzio tylko o to, by do przysigi, któr król przy-

szy mia zoy, wczono ustp, porczajcy zupen
wolno religijn.

Gdy kasztelanowie: Andrzej Górka i Stanisaw Sza-

franiec przybyli z Grochowa, by przedstawi dania
swego stronnictwa, prymas uciek si do wybiegu,

prosto z mostu zapytujc posów:
— Zgodzilicie si waszmociowie wszyscy na

Henryka?
— Wszyscy,— odpowiedzia Górka,— byle si temu

zado stao, z czem nas tu posano.
— Skorocie si wszyscy zgodzili, — zakoczy

Uchaski, — wic mianuj go królem polskim.
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Wielki krzyk radoci powsta na te sowa, burza

oklasków je przytwierdzia.

Zborowski, acz popiera Henryka, przelk si. jako

nowowierca, podstpu i z oburzeniem zgosi swój pro-

test. Z obu stron pady sowa ostre, przykre., wyzywa-
jce. Ale radosne gosy zgromadzonych tumów za-

guszyy protesty posów stronnictwa grochowskiego.

Przerway si ukady, by wnet na nowo si rozpocz.
Wreszcie uoono przysig dla króla, w której i po-

rczenie swobody wyznania zostao umieszczone.

Dnia 15 maja w obecnoci posów francuskich od-

czytano przysig. Monluc bez wahania przysig
wykona, byle prdzej ca spraw ukoczy. -Gotów

by zgodzi si na wszystko i wszystko obieca. Po-

wiada póniej Firlej, e gdyby zadano, aby nowy król

most zoty zbudowa na Wile, to Montluc nie namyla-
by si ani chwili i pytaby tylko, z jakiego zota, fran-

cuskiego, czy wgierskiego, ma by most wzniesiony.

Prawa, które uoono, zwane artykuami hen-
/rycjaskiemi, stanowiy wolno elekcji, porczay
swobod wyznania, domagay si od króla zwoywa-
nia co dwa lata sejmu, dodaway mu rad przyboczn
z 16 senatorów, nie pozwalay na powoanie pospoli-

tego ruszenia bez zgody sejmu, wreszcie ród innych

warunków uwalniay naród od posuszestwa, jeliby

król wykroczy przeciw swym zobowizaniom.
Oprócz a r ty kuo w h enry ej a s kich, maj-

cych i w przyszoci obowizywa obieranych królów,

uoono warunki, tak zw. pacta conventa, odnoszce si
specjalnie do obranego królem Henryka, a przystoso-

wane do tego, co nowy król móg Rzeczypospolitej za-

pewni. Wkaday one na panujcego nowe obowizki.
z których niejeden sam naród powinien by wypeni.
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W ten sposób szlachta uwalniaa si od wielu ci-

arów, a jednoczenie coraz bardziej ograniczaa wa-
dz królewsk, wznoszc sw wolno na takie wy-

yny, e utrzyma j moga na nich bez szkody dla

interesów pastwa jedynie dojrzaoci obywatelsk /

i stawianiem dobra publicznego ponad wasne interesy^/

Niestety, ju ta pierwsza wolna elekcja, podczas któ-

rej sypano zarówno obietnicami, jak zotem*, wiad-
czya, e korona polska sta si moe w przyszoci
przedmiotem najohydniejszych targów. Naród, szu-

kajc korzyci w potdze panujcego, uczy si pole-

ga nie na sobie, lecz na sile obcej. A lekkomylna,
ciemna masa szlachecka, biorc obietnice za dobr
monet, nie liczya si z tem, czy te obietnice mog
by spenione, czy postawione królowi warunki nie

stan si przyczyn nieporozumie, a moe i srogiej

zawieruchy w kraju.

Na now drog wkraczaa Rzeczpospolita, przed

niewiadom stawaa przyszoci.
Okazao si wkrótce, e Montluc oszuka Polsk.
Nowy król niczem nie przypomina wspaniaego

wizerunku, jaki pose francuski odmalowa i jakim

olni atwowiern szlacht. Henryk de Valois by
to mody, pyszakowaty lekkoduch, szukajcy atwych
uciech, rozkochany w tacu, w zabawach, lubicy gr
w karty, leniwy, próny, wyniosy. Zamiast czowieka
z hartem, rozumem i wol, zamiast wodza, penego
cnót rycerskich, wybraa Rzeczpospolita modzika,
który nie zasugiwa na zaufanie, a nie posiada a-
dnych przymiotów, by rzdzi sawnem a rozlegem
pastwem.

Tymczasem wspaniae poselstwo polskie udao si
do Francji, a cay kraj z niecierpliwoci oczekiwa

Stefan Batory. 3 33



na nowego króla, który bynajmniej nie kwapi si

z przyjazdem. Wreszcie 18 lutego 1574 roku Henryk,

otoczony wietnym orszakiem, stan w Krakowie, wi-

tany entuzjastycznie przez senatorów i licznie zgro-

madzone rycerstwo. Cieszono si modym królem,

najpikniejsze w nim pokadano nadzieje.

Lecz rado nie trwaa dugo.

Postpowanie Henryka odstrczao od niego serca

i wzbudza zaczo obawy.

Ju podczas turniejów, urzdzanych na cze króla,

zaszed wypadek, który ujawni lichy charakter Henry-

ka, a wywoa nastpstwa, majce dugo wstrzsa Pol-

sk i niepokoi opinj. Oto panowie Zborowscy umieli

w czasie bardzo szybkim pozyska aski i zaufanie Hen-

ryka. Odznacza si midzy nimi wielk gwatownoci
Samuel Zborowski, mody rycerz niepospolitej odwagi.

Chcc udziaem swoim uwietni turniej, Samuel za-

tkn w szrankach kopj, a na niej zawiesi kart, wy-

zywajc do walki kadego, ktoby na cze króla

chcia si z nim zmierzy. Wielu znakomitych ryce-

rzy odczytao wyzwanie, lecz nikt dugo nie zgasza
chci spotkania si z takim przeciwnikiem. Znalaz
si wreszcie miaek, wojskowy z orszaku kasztelana

Jana Tczyskiego, czek z gminu, który wyrwa kopj
na znak, e przyjmuje wyzwanie. Stao si to bez

wiedzy kasztelana, ale Zborowski, sdzc, e Tczy-
ski przez wysanie sugi pragnie okaza mu wzgard,
zapon straszliwym gniewem i postanowi pomci
zniewag. Wyzwawszy kasztelana na pojedynek, cze-

ka go na podwórcu zamkowym. Ju miao doj do
walki, ju obaj uzbrojeni zapanicy spili ostrogami

konie, by run na siebie, gdy wpad pomidzy nich

kasztelan przemyski, Andrzej Wapowski, aby nie do-
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puci do starcia. Lecz rozwcieczony Samuel rzuci

-si na rozjemc i dwukrotnie uderzy go w gow
czekanem. Pad Wapowski, zalany krwi, a w kilka

dni póniej umar z ran odniesionych.

Wydarzenie to poruszyo do ywego szlacht. Zbo-

rowski cign na sw gow oburzenie. Jako za-

bójcy, który dokona morderstwa w pobliu osoby

królewskiej, grozia mu infamja i mier. Ale Zbo-

rowscy umieli chodzi koo swych interesów. Majc
za sob króla i wielu senatorów, wyjednali wyrok,

którego moc Samuel wbrew prawom skazany zosta

tylko na opuszczenie kraju bez pozbawienia czci

i sawy.
Ten stronniczy wyrok obruszy na króla niezalen

opinj.

Wielkie niezadowolenie wywoao równie rozdaw-

nictwo dostojestw, któremi Henryk obdzieli prze-

dewszystkiem Zborowskich, ich krewnych oraz klien-

tów. Okazao si wkrótce, e nowy król nie przej-

muje si sprawami pastwo wemi, e coraz mniej czasu

im powica. Za to na zamku odbyway si nieustan-

nie maskarady, karuzele, bale, a król, ku zgorszeniu

goci, sam puszcza si w tany. Festynami usypia

Henryk czujno swego otoczenia. Myl jego bya za-

jta czem innem. Król francuski umiera — i Henryk

zamierza cichaczem wyjecha do Francji, by zaj
tron po dogorywajcym bracie. Jednoczenie stara si

uj monych panów hojnoci, w nadziei, e i koron
polsk bdzie móg przy ich pomocy zatrzyma. Gdy
w czerwcu 1574 r. przysza wie o zgonie Karola IX,

Henryk w nocy z 18 na 19 czerwca opuci potajemnie

zamek i z kilkoma towarzyszami, ukradkiem, jak prze-

stpca, uciek z Polski ku oburzeniu narodu.
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Takim skandalem skoczya si pierwsza woloa-

z udziaem caej szlachty dokonana elekcja.

Na zbiegego króla szlachta miotaa skargi, obelgi,

powiadaa, e naród okry sromot, e wyda Rzecz-

pospolit na wzgard i pomiewisko caego wiata.

Zdrajcami ogaszano- tych, co takiego króla omielili

si zaleca. ycie pastwowe skutkiem nowego bez-

królewia znowu ulego rozprzeniu. Rozpoczy si;

zwady, bójki, zajazdy, wzmaga si zamt, rosa anar-

chja. Szlachta domagaa si natychmiast nowej elek-

cji, duchowiestwo pragno utrzyma Henryka, a mo-
ni panowie, lawirujc pomidzy dwiema dnocia-
mi, dziaali na zwok, chcc przed powziciem de-

cyzji zaczeka, a si pooenie wyjani. Roztrzsano
kwestj, wedug wyraenia Hejdensztejna, „czy króla,

czy bezkrólewie maj Polacy?" Prymas, ulegajc po-

wszechnemu gosowi, zwoa sejm na 10 wrzenia
1574 roku. Sejmiki odbyway si burzliwie, szlachta

porywaa si do szabel, powstawaa na monych pa-

nów, odgraaa si Henrykowi. Lecz sejm postanowi
wezwa Henryka do powrotu, ostrzegajc go, e jeli

nie stawi si na oznaczony termin (12 maja 1575 r.),

to naród do nowej przystpi elekcji.

Z niepokojów w Polsce skorzystali Tatarzy, wtar-

gnli na Podole, spustoszyli du poa kraju, upro-

wadzili mnóstwo ludzi i koni, nim rycerstwo polskie

zdyo si skupi i wyruszy w pole.

Tymczasem Henryk, dowiedziawszy si o zwoaniu
sejmu, czyni prymasowi wymówki, e bez jego wie-

dzy to uczyni, a listownie i przez posów zapowiada
swój przyjazd, upewnia o swem przywizaniu do
Polski. Lecz zajty sprawami Francji, sowa nie do-
trzyma.



Wic gdy w dniu 12 maja zebra si olbrzymi zjazd

w Stycy, szlachta podniosa krzyk o natychmiastowe

przystawienie do wyboru króla.

Jej kandydatem by car Iwan Grony lub syn jego

Fiedor. Kandydatura ta w mniemaniu szlachty ko-
czya z Moskw spór o Inflanty i potnego wroga

Rzeczypospolitej czynia sprzymierzecem. Marzono

o nowej unji, o zjednoczeniu wszystkich Sowian w je-

dno olbrzymie pastwo, któreby byo wadne porazi

Turcj, a w którem szlachta polska odgrywaaby rol
przodownicz.

Nie lkano si despotyzmu i okruciestwa cara,

nie zraano si jego daniami, nie rozumiano ich

istoty, nie zdawano sobie sprawy, e w razie wyboru
iwana nie król polski panowaby w Moskwie, ale car

moskiewski zasiadby na Wawelu i, posiadszy koron
Jagiellonów, mylaby nie o roli szlachty polskiej

w swych pastwach, ale o potdze carstwa, o po-

wikszeniu go ziemiami Rzeczypospolitej, które uwa-

a za swe prawowite dziedzictwo. Ale wobec olnie-

wajcych widoków, jakie otwieraa perspektywa no-

wej unji, ustaway wszystkie wzgldy, milkn wszelki

krytycyzm. Wódz szlachty Jan Zamoyski by zwo-

lennikiem tej myli podczas elekcji poprzedniej, a to

najwymowniej wiadczy, jak wielkie byo powodze-

nie kandydatury moskiewskiej. Ale Zamoyski zrozu-

mia, e interes Rzeczypospolitej nie da si pogodzi
z interesami carstwa i myli tej poniecha. Tum szla-

checki niczem rozczarowa si nie da: carewicz Fie-

dor by na zjedzie styckim najpopularniejszym

w tym tumie kandydatem. cesarzu, który mia
wielu zwolenników w senacie, nie chciano sysze.

Guche wieci o konszachtach z domem cesarskim,
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krce na zjedzie, wywoyway najstraszliwsze obu-

rzenie. Odgraano si senatorom. W nocy przed na-

miotem senatu wbito krzy, na którym widnia nast-

pujcy czterowiersz:

Kto cesarza mianuje,

Ten mier sobie gotuje!

By chcia by Fiedor, jak JagieWo,

Dobrzeby nam z nim beo.

Ale goniec carski, zjawiwszy si w Stycy, da
nowy wyraz intencjom carskim. Wprowadzony przed

senat, owiadczy hardo, e jeli panowie polscy za-

mierzaj obra nowego króla, a sdz, e car moe
im w tem dopomóc, to niech zawiadomi go o tem,

a wtedy dopiero wyle swe poselstwo.

Car droy si, czeka, aby go Rzeczpospolita pro-

sia o przyjcie korony, gdy sam chcia dyktowa
warunki.

Rozczarowana szlachta, nie majc innego kandy-

data, rozjechaa si do domów.
Zjazd stycki uzna Henryka za odpadego od

tronu i nic wicej nie postanowiwszy, rozszed si

na niczem.

Dopiero sejm konwokacyjny wyznaczy termin elek-

cji, która zapowiadaa si bardzo burzliwie.

Cesarz nie ustawa w swoich zabiegach, a pozy-

skawszy wikszo senatorów, najwicej mia wido-

ków. Prymas Uchaski chwia si, jak trzcina. By
czas, e przechyla si na stron carsk i gotów by
gos swój poczy z gosami szlachty. Nuncjusz pa-

pieski, donoszc o tem do Rzymu, utrzymywa, e nie

jest to projekt do odrzucenia, e, oczywicie, naleaoby
skoni cara do uznania wadzy kocioa katolickiego,

co, jak sdzi, daoby si uskuteczni, gdyby papie
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obieca carowi tytu „imperatora carogrodzkiego",

a Uchaskiego, dla nadania wikszej wietnoci koro-

nacji, mianowa „carogradzkim patrjarch". Lecz Rzym
widocznie lepiej orjentowa si w sytuacji, bo nie prze-

sta popiera kandydatury cesarskiej. Nuncjusz, otrzy-

mawszy odpowiednie wskazówki, rozmówi si z pry-

masem i bez trudnoci przekona go, e cesarza po-

winien popiera.

Od tej pory i Uchaski wiedzia, jak si ma za-

chowywa.
Sejm elekcyjny, zebrany w pocztkach listopada

1575 r. na polach Woli pod Warszaw, by szumny,

gwarny, tumny:, i zbrojny. Niektórzy senatorowie przy-

prowadzili ze sob liczne oddziay jazdy i piechoty,

a nawet dziaa, z których strzelano na wiwat lub ku
postrachowi przeciwników. Znowu stawiy si posel-

stwa monarchów i ksit, co wycigali rce po ko-

ron, a szlachcie wielce podobao si to „najwie-

tniejsze teatrum", na którem wysacy monarchów sta-

wali pokornie i zabiegali o aski dla swego pana.

Znowu zaczy si sypa obietnice, znowu zacz si
handel koron, znowu tron polski szed na licytacj,

stawa si przedmiotem nieuczciwych targów.

Ogromna wikszo senatorów z prymasem Ucha-
skim na czele bya za domem rakuskim, ród szlachty

cigle jeszcze car mia najwicej zwolenników.

Inni kandydaci nie zdobyli wikszej popularnoci.

Ani król szwedzki, ani Alfons, ksi Ferrary, obaj

wycigajcy rce po koron, nie posiadali liczniej-

szego stronnictwa. Nie mia równie widoków ksi
siedmiogrodzki Stefan Batory, zalecany przez sutana.

Przeciwne mu byo duchowiestwo, gdy na dworze
jego doznawali opieki arjanie, a nieprzyjaciele ksicia
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gono woali, e jest to niewolnik turecki, sutanowi

cakiem zaprzedany. Batory prz}'sa na sejm swego

lekarza Blandrat, znanego arjanina, ale, nie liczc na

powodzenie, nie da swemu wysacowi potrzebnych

penomocnictw. Blandrata, zalecajc ksicia, podkre-

la, e Batory oddaje pierwszestwo cesarzowi, e sam
wtedy tylko ubiegaby si o koron, gdyby kandyda-

tura cesarska zostaa pominita. Zarazem przecie

w znaczcy sposób mówi o wspólnych interesach

Wgrów i Polaków, o wzach, które czyy oba na-

rody w przeszoci, o podobiestwie ustroju pastwo-
wego, o tych samych skonnociach, o jednakiem za-

miowaniu wolnoci i takim samym sposobie wojowa-
nia Wgrów i Polaków. Przypomnia wietn prze-

szo obu narodów, zwróci uwag na fakt, e ilekro

razy jeden z nich by zagroony w swym bycie, tyle-

kro drugi musia obawia si o swe losy. Wskazy-
wa na zalety ksicia, na jego gbok nauk i saw
wojenn, prostowa plotki, jakoby Batory zaprzeda
si sutanowi w niewol: nie on bowiem, lecz poprze-

dni wadcy Siedmiogrodu zobowizali si do pacenia

haraczu.

Na dworze Batorego bawi w owym czasie banita

Samuel Zborowski. On to porozumiewa si z brami
i zaleca im ksicia. Zborowscy radzi byli przepro-

wadzi swego kandydata, w przewiadczeniu, e król

przez nich wyniesiony potrafi sowicie nagrodzi za-

sugi. Ale jako ludzie przebiegli, ostroni, nie chcieli

naraa si innym kandydatom. A osob Batorego

nie interesowa si senat, nie popieraa jej szlachta.

Wic Zborowscy, obiecujc poparcie swe Batoremu,
czekali a si pooenie wyjani, zachowujc si dwu-
znacznie, nieszczerze. Wojewoda krakowski, Piotr
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Zborowski, gdy senat rozpocz gosowanie, wypowie-

dzia si niespodzianie za Rosembergiem, który o ko-

ronie nie myla. Tylko marszaek nadworny, Andrzej

Zborowski obok ksicia Ferrary, nie majcego wido-

ków powodzenia, rzuci nazwisko Batorego. Zreszt

cay senat by zgodnie za Austrjakiem. Jeden T-
czyski, wojewoda beski, domaga si wyboru króla-

rodaka.

Cesarz, stary i schorzay, nie ubiega si o koron
dla siebie. Lecz ta staro staa si wanie powo-
dem, e dano mu pierwszestwo przed arcyksi-
tami. Wrog Habsburgom szlacht upewnia prymas
Uchaski, e to obiór na prób, bo Maksymiljan umrze
wkrótce, a dowiadczenie pouczy, czy cesarz nie-

miecki moe by królem polskim.

Lecz w kole rycerskiem nie chciano sysze o Habs-

burgach. Mówcom, co zalecali cesarza, przerywano

mow krzykami. Nic nie wskóra w lem kole Krzy-

sztof Zborowski, przemawiajcy za domem rakuskim

(Zborowscy podzielili midzy siebie role), ani Czarn-

kowski, ani gony rycerz Secygniowski. Jedynie poeta

Jan Kochanowski, szanowany dla cnót i nauki, acz

wypowiada si, jako stronnik domu cesarskiego, su-

chany by cierpliwie. Natomiast wielki poklask zyska
ród szlachty mow sw Jan Zamoyski, wybrany na po-

sa jednoczenie przez sze sejmików ruskich, gony
pogromca kandydatury Piasta na elekcji poprzedniej.

Trybun szlachecki zmieni swoje zdanie, a gorcem
wystpieniem wTspar potnie chytre zabiegi Zbo-

rowskich.

Tym razem Zamoyski zaleca... wybór rodaka.

Sam on póniej mówi, e nic w yciu tak mu si
nie udao, jak te dwie przeciwne sobie mowy na
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dwóch kolejnych elekcjach. Podejrzewano nieraz Za-

moyskiego, e, owiadczajc si za Piastem, nie kogo
innego, lecz samego siebie mia na myli, liczc na

wielk ród szlachty wzito, a nie widzc ród se-

natorów i znanych dostojników nikogo, ktoby z powo-
dzeniem móg sign po koron. Trudno odgadn,
co tam w gbi swego serca ukrywa ten ambitny

a niezwyky czowiek. To pewna, e jeeli, zwalcza-

jc Piasta, mia wiele racyj na poparcie swoich wy-

wodów, to teraz, przemawiajc za Piastem, znalaz

jeszcze wicej argumentów, aby dawne swe racje

obali i wykaza dowodnie, e jedynie król-rodak

odpowie wielkiemu zadaniu i speni yczenia narodu.

Trybun szlachecki z niesychan zrcznoci zabra
si do dziea.

Synn sw mow zacz od stwierdzenia, e od
pierwszej elekcji zmieniy si czasy i usposobienie

umysów w Rzeczypospolitej. Jak wielu innych, tak

i jego, Zamoyskiego umys olniony by blaskiem ma-

jestatu królewskiego. Jak inni, tak i on sdzi, e
przeciwnem bdzie godnoci narodu, jeli na miejsce

zmarego króla ze sawnej, a zdawna panujcej dy-

nastji, Polacy nie wybior nastpcy, coby równie
z rodu panujcego pochodzi. Wypadki okazay co

innego, a niebezpieczne pooenie Rzeczypospolitej

nie pozwala wtpi, jaki król jest bardziej wskazany:

rodak czy cudzoziemiec?

Tu powoa si mówca na sw modo i niedo-

wiadczenie ówczesne, na wiate zdanie starszyzny

szlacheckiej, za której gosem idzie posusznie, prze-

konawszy si, e le czyni, gdy wystpowa przeciw

Piastowi.
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— „Miaebym,— woa Zamoyski,— szukajc pró-

nej chway w upieraniu si przy swem zdaniu, stron-

nictwo moje i ojczyzn moj na widoczne narazi

niebezpieczestwo?!"

Czowiek zrczny, który publicznie bije si w piersi

i wyznaje swe bdy, zawsze moe liczy na uznanie

tumu. Któby w takiego mówc mia rzuci kamie-

niem potpienia?

Wic Zamoyski, suchany z najwiksz uwag, mó-

wi dalej, a w sowach jego szlachta dostrzegaa od-

bicie wasnych pogldów, z t tylko rónic, e Za-

moyski pogldy te pogbia i rzuca na nie blaski

swego krasomówstwa.

Przykad Walezjusza by wymown ilustracj tego,

czem jest król-cudzoziemiec, nie znajcy zwyczajów,

jzyka, nie rozumiejcy potrzeb i ducha narodu.

— „On dla nas,— dowodzi Zamoyski,— a my dla

niego bylimy niemi... Kady swojemu bardziej sprzyja:

rodak-rodakowi, cudzoziemiec— cudzoziemcowi!"...

Nu dopiero wystpi przeciw domowi rakuskiemu,

który olniewa wielu swoj wietnoci, potg, do-

statkami. W tem wszystkiem tkwi wanie najwiksze

niebezpieczestwo dla swobód szlachty, dla przyszo-

ci Rzeczypospolitej.

— „Boj si, — prawi zasuchanej szlachcie Za-

moyski, — aby si z nami to samo nie stao, co si
staje z maemi rzeczkami, e, wpadszy w wielkie

rzeki, nazwiska swoje trac... Przypumy rzdy nie-

mieckie, a wnet imi polskie w niemieckie spynie,

bo chwaa króla saw narodu za sob cignie, a tak

wszystko, czego tylko wewntrz i zewntrz dokonamy,
Niemiec sobie przypisze. Bdziemy tedy dla Niemca
miasta i zamki stawia, bi si bdziemy dla Niemca,
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za saw Niemców krew i ycie nasze oddamy, so
wem, staniemy si kolonj, albo prowincj niemieck,

moe niedugo i dziedziczn... Moe mylicie, e si
nam lepiej powiedzie, ni Czechom, Wgrom i samym
Niemcom? Nie gwatami oni zwykle rzdy swe roz-

poczynaj, ale có to znaczy, czy si, czy sztuk, czy

podejciem wolno utracimy? Zawsze suy i wizy
na siebie naoy musimy".

Nie przepomnia mówca wspomnie o niebezpie-

czestwie, jakim grozio Rzeczypospolitej wyniesienie

na tron polski cesarza, którego sutan do najwikszych

swych wrogów zalicza.

„ ... Od tylu wieków zostawalimy z Turkami w spo-

koju, a nie mamy czego si wstydzi, bo przecie

inne kraje chrzecijaskie, jako to Anglja, Francja, po-

kój z nimi zawary, a inne, jako to Wenecja, cesar-

stwo pienidzmi go okupiy"...

Mow Zamoyskiego przyjto burz oklasków. Zde-

cydowaa ta mowa o postawie tumu, ugruntowaa po-

gld, e dom rakuski nieszczciem dla Rzeczypospo-

litej bdzie, a zarazem wzbudzia podziw dla czo-
wieka, który tak znakomicie uzasadni niech szlachty

do Habsburgówr
.

Hejdensztejn powiada, e wszyscy wychwalali naj-

bardziej zrczno Zamoyskiego, „e tak wybornie

dwóch tak przeciwnych zaoe dowodzi, raz radzc
usun Piasta, a teraz znowu jedynie Piasta do tronu

zalecajc". To pewna, e niechtne domowi raku-

skiemu tumy natchn Zamoyski wol wyran i zde-

cydowan.
— Precz z Rakuszaninem! niech yje Piast! — wo-

aa szlachta na polu elekcyjnem i gotowa bya od-
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da swe gosy za rodakiem, byle jej tylko rodaka

wskazano.

Ale ród tysicy zgromadzonych „Piastów" nie byo
dla tej szlachty Piasta, któryby móg liczy na po-

parcie. N

Wprawdzie wymieniano kandydatury wojewodów
Kostki i Tczyskiego, ale obaj moni panowie nie

zalecali si wyszemi zdolnociami, a nie czuli si na

siach, by udwign koron. Rozpoczy si kótnie,

krzyki, bo olbrzymia wikszo senatorów trwaa przy

cesarzu, a miaa za sob prymasa i woaa na niego,

by królem ogosi Maksymiljana. Oburzona szlachta

grozia senatorom, e do szabel si porwie.

Rós zamt, wzmagaa si zawzito, huczay na-

mitnoci.

ród wrzawy, która lada chwila moga przemieni
si w burz nie do opanowania, prymas Uchaski,
popychany do energicznego dziaania, zdecydowa si
na krok stanowczy. Pozbywszy si podstpem sena-

torów, co byli przeciwni domowi rakuskiemu, mia-

nowa królem cesarza Maksymiljana i wraz z ducho-

wiestwem wyruszy do kocioa, gdzie uroczycie

zaintonowa Te Deum laudamus.

Na wie o tym postpku, gwaccym prawa wieo
zdobyte przez szlacht, wzburzenie ogarno zgroma-

dzone na polu elekcyjnem tumy. Do Uchaskiego,

jak zapewnia wiadek owych wydarze, Orzelski, dwu-
krotnie strzelano z rusznicy, a szlachta, odgraajc
si senatorom, zgodnie woaa, e nigdy cesarza kró-

lem swym nie uzna. Jednake dla kandydatury Pia-

sta nominacja Maksymiljana bya ciosem potnym:
trudno byo rodakowi, choby znakomitego rodu, sta-n do walki z takim potentatem, jak cesarz. A dzia-
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a trzeba byo szybko, bo kady dzie stracony po-

wiksza widoki Habsburga.

W takim stanie rzeczy wojewoda Tczyski i Jan

Zamoyski wpadli na miay pomys pokrzyowania

planu senatorów przez ogoszenie królow siostry Zyg-

munta Augusta, Anny Jagiellonki. Królewna, jako osta-

tnia gazka domu Jagiellonów, miaa pomóc do zwy-

cistwa szlachcie, albowiem przez ni, jak wyrozumo-

wa Zamoyski, i cudzoziemiec sta si móg „Piastem".

Wtedy to Stefan Batory, o którym niewiele mó-

wiono na pocztku* elekcji, wypyn na widowni,

jako kandydat do rki Anny Jagiellonki, a zarazem

kandydat do tronu. Teraz dopiero z wielk energ;

uchwyci si Batorego Piotr Zborowski, przemówi za

ksiciem siedmiogrodzkim kasztelan Stanisaw Szafra-

niec, a Jan Zamoyski na czele ziem ruskich Ann
ogosi królow, a jej mem i królem Stefana Bato-

rego. Inne województwa przyklasny tej myli, ale nie

wszystkie* Panowaa zgoda, e królem nie moe by
cesarz, ale jedni chcieli prawdziwego „Piasta 71

,
inni

cigle jeszcze opowiadali si za Iwanem Gronym.
Wysano posów do królewny.

Nieszczsna Anna Jagiellonka w srogiej bya roz-

terce.- 54-letnia dziewica nie wiedziaa, co pocz,
bo wojewoda wileski Mikoaj Rudy Radziwi, brat

zmarej królowej Barbary, krzycza na ni, e musi

wyj za m za syna cesarskiego, arcyksicia Erne-

sta, a szlachta woaa, e rk sw ma odda Bato-

remu. Odpowiadaa na to, e we wszystkiem chce

by posuszna wyrokowi Boga i woli Rzeczypospolitej.

Wreszcie dnia 14 grudnia, a wic w dwa dni po

ogoszeniu królem Maksymiljana, marszaek koa ry-

cerskiego, Mikoaj Siennicki Ann Jagiellonk i Ste-
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fana Batorego ogosi królow i królem. Nikt ju nie

protestowa, a rozgone wiwaty wiadczyy, e szlachta

rada jest z wyniku elekcji.

Zdumieli si senatorowie, nie wiedzc, jak si za-

chowa, co czyni. 'Tymczasem stronnicy Batorego

postanowili odwoa si do gosowania powszechnego

w caej Rzeczypospolitej. Za rad Zborowskiego przy-

rzeczono sobie pod gardem, wiar i poczciwoci
sta wiernie przy swobodach Rzeczypospolitej i nie

odstpowa od sprawy Anny i Batorego. Pod utrat

czci nakazywano caej szlachcie stawi si zbrojno

18 stycznia 1576 roku w Jdrzejowie, tak, aby wszyscy,

co nie brali udziau w elekcji, mogli gosy swe odda 1
).

Zamoyskiemu polecono uoy uchwa elekcyjn, a wo-

jewodowie Zborowski, Tczyski i Taro wysiali list

do cesarza, ostrzegajc go, e jeli wbrew woli szlachty

o tron kusi si bdzie, to wielki poar wojny domo-
wej rozpali.

Ze swej strony zwolennicy cesarscy wysali do

Wiednia poselstwo, wzywajc Maksymiljana do objcia

rzdów. Jednoczenie domagali si od Anny, by zrze-

ka si tronu, gdy inaczej w caym kraju wywoa
rozruchy. Batorego przestrzeono, aby nie naraa si

cesarzowi i zarówno na siebie, jak na Polsk nie ci-
ga nieszczcia.

Miaa tedy dwóch królów Rzeczpospolita, a aden
prawnie nie zosta wybrany. Oddanie korony Maksymi-

ljanowi oznaczao zwycistwo senatu, spychao szlacht

z tego stanowiska, na jakie po mierci Zygmunta

*) Od udziau w zjedzie wyczono Woy, Podole i woje-

wództwo bracawskie, a to z powodu obaw przed napadami Ta-

tarów.
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Augusta dwign j genjusz Zamoyskiego. Zwycistwo
Batorego byo zwycistwem szlachty, ale naraao
Rzeczpospolit cesarzowi, wywoywao nieask pa-

piea i spowodowa musiao zbrojny zatarg z zabor-

czm pastwem moskiewskiem. U granic Rzeczypo-

spolitej stawao niebezpieczestwo zewntrzne, a we-

wntrz pitrzyy si idce ku sobie fale przeciwiestw

i namitnoci. *

Ale tym trudnociom mia stawi czoo m nie-

pospolitego rozumu i elaznej woli, znakomity wo-

jownik i wielki statysta.

Takim bowiem mem by ksi siedmiogrodzkie

Stefan Batory.
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II.

STEFAN BATORY.
Ogoszony przez szlacht królem ksi siedmio-

grodzki, Stefan Batory, przeszed tward szko ycia.

Wypiastoway go klski i nieszczcia rodzimego kraju,

zahartowao cierpienie, wyniosy na widowni dziejo-

w burze, szalejce w jego nieszczsnej ojczynie.

Oczyma wczesnej modoci przyglda si wydarze-

niom, które wstrzsay pikn ziemi wgiersk, sto-

jc w pomieniach cigych wojen, najedan usta-

wicznie przez wojska tureckie, to tratowan przez e-
lazne zastpy cesarza. „

Urodzony 28 wrzenia 1533 roku w rodzinnej ma-

jtnoci Somlyo, z matki Anny Katarzyny Thelegdy,

córki podskarbiego korony wgierskiej, chowa si
w murach zamku, który jako warownia przepeniony

by ludem zkrojnym a rozbrzmiewa nieustannie zgie-

kliw wrzaw obozu. W zaraniu swego ycia sysza
wszdzie chrzst zbroi i szczk ora, przyglda si

marszom i obrotom onierskim, wyrasta w atmosfe-

rze, przesyconej gorcym oddechem wojny. Wycho-
wanie przygotowywao chopca do czynów rycerskich,

a skrzyda pomiennej wyobrani unosiy go w wir

Stefan Batory.— 4 '^



bitew, na pola krwi, mierci i sawy. Wczenie, bo
majc lat pitnacie, wyruszy po raz pierwszy na wy-

praw przeciw Turkom, a okrutna rzeczywisto nie

zdoaa zachwia rycerskiem usposobieniem chopca.

Widocznie wojna bya jego ywioem, bo historyk

wgierski wiadczy, e ju w czasie tej wyprawy
„wszelk sub obozow wiernie odbywa, obje-

dajc stanowiska, staczajc potyczki, znoszc wszyst-

kie trudy zwyczajem onierskim".

Natura szczodrze obdarzya przyszego króla.

Bystry, ywy, wytrway, tchncy krzepkoci, urod
i zdrowiem, ciekawemi oczyma rozglda si po wie-
cie, interesowa si wszystkiem, a duo chcia wiedzie,

bo z t sam ochot, z jak rwa si do szabli, gar-

n si do ksiek. Uczy si pilnie, wiele czyta, stu-

djowa, rozmyla. Wyniósszy z lat modych zami

owanie do wojaczki i nauki, przez cae ycie z je-

dnakim zapaem oddawa si wTojnie i ksikom.
Zczasem te zasyn szeroko nie tylko jako znako-

mity wojownik, ale równie jako m wiaty i wy-

ksztacony, opiekun nauk i przyjaciel ludzi uczonych.

Batory kocha si szczególniej w historykach rzym-

skich, a Juljusz Cezar by ulubion jego lektur.

Rodzina Batorych odgrywaa na Wgrzech rol
wybitn i zasuon cieszya si saw. Historyk w-
gierski Wolfgang de Bethlen wywodzi Batorych od

króla panoskiego Batho, który si wsawi waleczno-

ci i miaym czynom wojennym zawdzicza swe

nazwisko: bathor znaczy po wgiersku odwany. W XIII

i XIV stuleciu ród Batorych rozpad si na kilka gazi.
Król Stefan pochodzi z linji Batorych de Somlyo, ty-

tuujcych si tak od zamku, bdcego w ich posia-

daniu. Pradziad, dziad stryjeczny i ojciec Stefana
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piastowali godno wojewodów siedmiogrodzkich,

a wszyscy wsawili si czynami wojennemi. Pradziad

z królem polskim i wgierskim Wadysawem wyru-
szy na wojn przeciw Turkom i poleg bohatersko

pod Warn. Dziad stryjeczny odniós nad Turkami
wietne zwycistwo w r. 1479 w niesychanie krwa-
wej, ale klskowej dla najedców rozprawie. Ojciec

zasyn w wojnie domowej, która w cigu pówiecza
sroya si na ziemi wgierskiej, a ród której wzra-

sta i do mskiego wieku doszed przyszy król polski.

Przyczyny tej wojny, co w skutkach swych miaa
wynie Stefana na ksicia Siedmiogrodu, a nastpnie

na tron polski wprowadzi, tkwiy w polityce domu
rakuskiego, w jego intrygach i podstpach, równie

gronych dla Wgrów, jak i dla Polaków, a z dzie-

jami obu narodów zwizanych w jeden przedziwnie

spltany wze, w którym zduszona zostaa niepodle-

go Wgier.
W roku 1526 w nieszczliwej bitwie z Turkami

pod Mohaczem poleg król wgierski Ludwik Ja-

gielloczyk. Na mocy ukadu, zawartego w Wiedniu

w roku 1515, pomidzy cesarzem Maksymiljanem, kró-

lem polskim Zygmuntem I i bratem Zygmunta, Wa-
dysawem Jagielloczykiem, królem czeskim i wgier-

skim, korona wgierska dostaa si arcyksiciu Ferdy-

nandowi, oenionemu z siostr polegego pod Moha-

czem Ludwika.

W ten sposób dom rakuski, skutkiem chytrze za-

wartego w swoim czasie maestwa, wydar Jagiello-

nom korony czesk i wgiersk, a zkolei zarzuca zdra-

dzieckie sieci na Polsk. Cigemi knowaniami, to

z zakonem krzyackim, to z Moskw, to znowu pó-

niej z kozakami, to intryg i przekupstwem, to swa-
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taniem królom polskim arcyksiniczek, a zawsze za-

pomoc polityki obudnej i przebiegej, dyli Habs-

burgowie do osabienia Rzeczypospolitej lub do za-

garnicia jej pod swoje bero. Szlachta polska zdaw-

na widziaa w cesarzu podstpnego wroga, a w cza

sie dwóch ostatnich elekcyj w}7mownie manifestowaa

sw nienawi do potnej a zdradzieckiej dynastji.

I szlachta wgierska, t sam nienawici darzya dom
rakuski. Wic gdy w roku 1526 arcyksi Ferdy-

nand chcia zaj tron wgierski, znaczne stronnictwo

monych panów i szlachty wgierskiej, nie uznajc
w Ferdynandzie swego monarchy, wybrao królem

walecznego Jana Zapoly, hrabiego na Spiu i Tren-

czynie, dzielnego wojownika, reprezentujcego interes

narodowy Wgrów J
). W ten sposób mieli Wgrzy

dwóch królów: Ferdynanda i Jana. Obaj królowie

wystpili przeciw sobie zbrojno i rozpoczli wojn,
która z maemi przerwami toczya si z gór lat czter-

dzieci, gdy po mierci Ferdynanda i Jana nie prze-

stali z sob walczy ich nastpcy.

Zapolya, poniósszy stanowcz klsk pod Toka-
jem, nie zoy broni, lecz w najwyszej rozpaczy

zwróci si przez Polaka Hieronima askiego do Turcji

z prob o pomoc przeciw Ferdynandowi. Ale wielki

wezyr owiadczy askiemu ku jego najwikszemu
zdumieniu, e królestwo wgierskie jest wasnoci
sutana, e Zapolya wtedy tylko liczy moe na po-

parcie, gdy uzna si hodownikiem Turcji i bdzie

A
) Zapolya oeniony by z Izabell Jagiellonk, rodzon sio-

str Zygmunta Augusta, król za polski Zygmunt I mia za pierw-

sz on Barbar Zapolya, córk wojewody siedmiogrodzkiego Ste-

fana Zapolyi.
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wrogiem wrogów oraz przyjacielem przyjació sutana.

aski zdoa wyjedna do agodne warunki hodow-
nictwa, ale rozpaczliwy krok Zapolyi sprowadzi
straszliwe dla Wgier nastpstwa. Ostatecznym rezul-

tatem tego wmieszania si Turcji do wojny domowej
byo rozdarcie Wgier na trzy czci: tureck, au-

strjack i narodow w Siedmiogrodzie.

Siedmiogród do roku 1540 nalea do korony w-
gierskiej, a rzdzili nim wojewodowie z ramienia króla

wgierskiego. W roku 1540 kraj ten, oderwany od W-
gier, przeszed pod zwierzchnictwo sutana, aczkol-

wiek cesarze, jako królowie wgierscy, nie wyrzekali

si do Siedmiogrodu pretensyj i gdy wypadki wojenne

na to pozwalay, w dalszym cigu mianowali swoich

wojewodów. W roku 1548 Siedmiogród wyama si
z pod zwierzchnictwa Turcji i na mocy umowy z Iza

bell, matk Jana Zygmunta Zapolyi, przeszed pod
wadz Ferdynanda. Ten krok mia rozpocz wojn
z Turcj. Ale Ferdynand nie umia wykorzysta sprzy-

jajcych okolicznoci i przeciw Turcji nie wystpi.
Po kilku latach do wadzy w Siedmiogrodzie przysza

Izabella — i walka midzy Ferdynandem a modym
Zapoly zacza si na nowo. Dopiero w roku 1570

ukady, pomidzy Maksymiljanem a Janem Zygmun-
tem Zapoly doprowadziy do zgody przeciwników

i zakoczyy „wojn dwóch królów". Zapoly zrzek
si tytuu króla wgierskiego wzamian za oddanie mu
Siedmiogrodu, jako ksistwa. W razie jego bezpotom-

nej mierci siedmiogrodzianie mieli obra sobie na-

stpc. Jan Zygmunt otrzyma tytu ksicia dziedziczne-

go Transylwanji (Serenissimus Princeps Transyhmniae),

ale przysta na tajemny ukad, e gdyby umar bez-

potomnie, to jego nastpca uzna si wojewod, zale-
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nym od cesarza. By to warunek straszliwy, bo mi-
dzy cesarzem a sutanem, uznajcym si za zwierz-

chniego wadc Siedmiogrodu, stale panowaa nieprzy-

ja. Zblienie si do Turcji wywoywao atwo zro-

zumia podejrzliwo cesarza, a przyjazne stosunki

z cesarzem mogy kadej chwili rozpali gniew sutana

i zmie z widowni wiata mae, nie mogce si bro-

ni wasnemi siami ksistewko.

ród cigych burz i zmian, wstrzsajcych krajem

rodzimym, wzrasta Stefan Batory.

Wysany w szesnastym roku na dwór króla Ferdy-

nanda, pozna si z yciem dworskiem, zajrza w taj-

niki dyplomacji, zetkn si z dostojnikami, co wpy-
wali na losy Europy. Wyróniony przez króla, towa-

rzyszy do Woch córce jego Katarzynie 1
), zalubionej

w roku 1549 ksiciu Mantui. Znajdowa si równie
w orszaku Ferdynanda, gdy ten wyruszy na sejm do
Augsburga. Wielki prd reformacji przenika wów-
czas ca Europ. Batory, wychowany w zasadach ka-

tolicyzmu, przebywajc na wybitnie katolickim dwo-
rze Ferdynanda, umocni si w rzeczach wiary i acz

mia wyrozumienie dla innych wyzna, pozosta gorli-

wym katolikiem rzymskim.

Kilka lat ycia dworskiego wyposayy go w do-

wiadczenie. Wyuczy si dobrze jzyków niemiec-

kiego i woskiego, a poznanie obcych krajów, praw
i urzdze, bliska styczno z mami stanu, rozsze-

rzyy jego widnokrgi mylowe, day mu znajomo
ludzi i wiata, ugruntoway w nim pogld na nieszcz-

liwe pooenie wasnej, rozdartej ojczyzny.

*) Katarzyna, zostawszy wdow, wysza póniej za m
Zygmunta Augusta.
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Powróciwszy do rodzinnego zamku w Somlyo, za-

cz marzy o zjednoczeniu Wgier i wyzwoleniu ich

z pod obcej przemocy. Mianowany przez Jana Zyg-

munta Zapoly starost Waradynu, czeka okazji, by
swój talent i sw energj odda na usugi ojczystego

kraju. Nie czeka dugo, bo czasy byy niespokojne

i wojska cesarskie raz wraz naruszay granice Siedmio-

grodu. Batory mia si na bacznoci. Zamiowany
w sztuce wojennej, wiele uwagi powica artylerji.

Mia j nawet ulepszy przez wynalazek kul ognistych,

przydatnych szczególniej w wojnie oblniczej. Wy-
niesiony przez Jana Zygmunta na naczelnego wodza
wojsk siedmiogrodzkich, mnie i wytrwale odpiera

najazdy wojsk austrjackich. W bitwie pod Kereki do-

sta si do niewoli, pod Hadad otrzyma ran kilka,

ale wyleczy si niebawem i znowu wyruszy na plac

boju. Powag swoj powstrzymywa samowolne na-

pady pogranicznych Turków, których ujmowa po-

darkami lub straszy, gronie potrzsajc mieczem.

W roku 1564 umar Ferdynand.

Cesarzem i królem wgierskim zosta syn Ferdy-

nanda, Maksymiljan II, ten sam, któremu prymas

Uchaski wraz z senatorami chcia póniej odda tron

polski. Gdy wojska Maksymiljana naruszyy granice

Siedmiogrodu, Jan Zygmunt Zapolya porwa si do

walki i wznowi swe pretensje do tytuu króla w-
gierskiego. Rozptaa si na nowo „wojna dwóch kró-

lów wgierskich". W tej wojnie wsawi si Batory,

stajc po stronie Zapolyi. Zdoby fortelem warowni
Szatmar, wzi zbrojn rk zamki Wielk Bani i Ha-

dad, pocign za sob wielu panów, dziki czemu

caa poa kraju a po Koszyce przesza pod wadz
Jana Zygmunta. Gdy jednak Maksymiljan wojn wy-
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powiedzia Janowi, jako sprzymierzecowi sutana i. na-

dajc jej charakter wojny witej, uzyska poparcie

papiea, Jan Z}Tgmunt wyrazi ch zawarcia pokoju.

Do Wiednia wyruszyo poselstwo ze Stefanem Bato-

rym na czele. Rozpoczte ukady wróyy wynik po
mymy. Lecz Jan ^Zygmunt, otrzymawszy za spraw
Gaspara Bekiesza zapewnienie pomocy sutaskiej,

przesa swemu posowi do Wiednia nowe a znacznie

zmienione dania. Batory, posuszny instrukcji, za-

cz si domaga zwrotu zamków i tytuu króla oraz

peni wadzy dla Jana Zygmunta.

Maksymiljan, do ywego uraony takim obrotem
sprawy, rozkaza niepraktykowanym zwyczajem uwi-
zi Batorego.

Wojna wybucha na nowo.

Na pomoc Zapolyi wyruszy z wielkiem wojskiem

sutan Soliman, jako opiekun i protektor Jana Zyg-

munta. Na szczcie dla cesarza. Soliman umar w obo-

zie, a nastpca jego Selim 11 okaza usposobienie po-

jednawcze. Narzuciwszy Maksymiljanowi upokarza

jce warunki, zawar z nim omioletnie zawieszenie

broni. Kosztem zwrotu zagarnitych zamków i ha-

raczu, wynoszcego 30 000 dukatów rocznie, uzyska
cesarz upragniony pokój.

Nastpstwa tej wojny fatalne byy dla Wgier.
Potga turecka umocnia si na ziemiach wgierskich

a po Dunaj i Cis, miasta, twierdze i zamki leay
w gruzach, cay kraj wyniszczony przedstawia jedno

olbrzymie rumowisko. Po tak strasznych dowiadcze-
niach Maksymiljan i Jan Zygmunt zawarli wspomniany
ju ukad, który zakoczy wojn „dwóch królów",

a który zawiera ów tajemny a niebezpieczny dla przy-

szoci Siedmiogrodu warunek, opiewajcy, e w razie
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bezpotomnej mierci ostatniego Zapolyi, nastpca jego

uzna si lennikiem cesarza. Bya to staa a dobrze

ju wypróbowana metoda Habsburgów. Spekulowali

na oenku, na mierci, na bezdzietnoci, wdzierali si
w stosunki rodzinne, przenikali tajemnice maonków,
a kade nieszczcie umieli wyzyska na sw korzy.
Zbieg okolicznoci sprzyja przebiegej dynastji. Ce
sarze roli krzywd ssiednich ludów, ich kosztem

rozszerzali swoj potg, tuczyli si ich ndz, nie-

szczciem, niewol.
I tym razem nie zawiody Maksymiljana jego sza-

chrajskie przewidywania.

W roku 1571 umar bezpotomnie w 31-ym roku

ycia Jan Zygmunt Zapolya: Siedmiogród, stosownie

do zawartego ukadu, sta si mia lennym krajem

cesarskim, chocia oddawna rozcigaa nad nim swe
zwierzchnictwo Turcja. Wytwarzao to dla maego
ksistwa pooenie nad wyraz trudne, ale wanie na

dwuznacznoci tego pooenia opiera Maksymiljan swe

na przyszo rachuby.

Teraz dopiero na szerszej widowni dziejowej mia
si ukaza Stefan Batory.

Ostatnie lata wojny, lata tak obfite w wielkie dla

Wgrów wydarzenia, spdzi on w niewoli cesarskiej.

Trzymano go w Wiedniu pod stra. Zczasem uzy-

ska tyle swobody, e pod cisym nadzorem móg
chodzi po miecie, zwiedza zabytki i pamitki sto-

licy cesarskiej, a nawet bywa u wybitniejszych oso-

bistoci. Majc wiele wolnego czasu, uzupenia swe

wyksztacenie, czyta duo wybornych ksiek, studjo-

wa przeszo i zastanawia si nad przyszoci.
By moe, e wtedy w gowie jego skrystalizoway si

wielkie idee, na które pada blask genjuszu, rozkuwa
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jcego wizy wasnej ojczyzny. By moe, e wtedy

powzi wielkie plany, którym do koca ycia pozo-

sta mia wiernym, a któremi poruszy zczasem Eu-

rop. Lecz przymusowa bezczynno musiaa jego

mne serce okropn przenika gorycz. Wayy si
losy ojczystego kraju, ziemia wgierska staa w po-
mieniach najstraszliwszej wojny, ociekaa krwi, a on,

jeniec cesarski, on wódz i onierz, móg tylko zdaa
przysuchiwa si echom gromów wojennych, z za-

partym tchem ledzi przebieg bitew, a zarazem pa-

trze bezsilnie na stra cesarsk, stojc czujnie u pro-

gu jego wiziennej komnaty. Przeby m^dy now
szko cierpienia. Lecz to cierpienie nie zagasio w nim

woli, rwcej si do wielkiego czynu. Odzyskawszy

wolno, opuci Wiede, uzbrojony w niezaman
moc ducha, dowiadczeszy, cierpliwszy i pewniejszy

siebie.

Zgon bezdzietnego Zapolyi mia mu otworzy nowe
pole dziaania.

Sejm konwokacyjny, zebrany w Biaogrodzie, uchwa-

li elekcj na dzie 17 maja 1571 roku. Wyboru ksi-

cia mia dokona sejm elekcyjny, który skada si
nie z ogóu szlachty, jak w Rzeczypospolitej Polskiej,

lecz z posów, których komitaty wysyay w liczbie

dziesiciu, a tak zw. stolice saksoskie w liczbie sze-

ciu. Obron granic powierzono starszemu bratu Ste-

fana Krzysztofowi, a w razie wtargnicia wrogów po-

stanowiono zwoa pospolite ruszenie.

Dwóch kandydatów miao najwiksze widoki otrzy-

mania bera ksicego: Gaspar Bekiesz, przeciwnik ro-

dziny Batorych i Krzysztof, brat Stetana, cieszcy si,

jako wódz wielk ród rodaków saw. Jako na

Krzysztofa pada wikszo gosów. Ale elekt, z po-
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wo^u steranego zdrowia odstpi swe gosy modsze-
mu bratu, a sejmujce stany mile to przyjy.

Zalecaa Stefana sawa wojenna, przemawiay za

nim modo, zdrowie, wspaniaa posta i ujmujca
serca prostota, przez któr przecie przeziera maje-

stat powagi icie królewskiej, powagi, co budzia po-

dziw, szacunek, pocigaa a zarazem kazaa trzyma
si w pewnem oddaleniu.

Nowy ksi wykona natychmiast przysig na

konstytucj pastwa i rozpocz swe rzdy.

Batory rozumia doskonale, jak niebezpiecznym

sojusznikiem jest sutan i równie dobrze wiedzia, czego

spodziewa si moe po cesarzu. Wgry, napierane

przez dwie potgi, nie mogy dwign si same, nie

miay do si, by jednym zamachem wyzwoli si

z pod przewagi cesarskiej i zrzuci jarzmo sutana.

Siedmiogród, który sta si teraz kolebk narodow
Wgrów, pilnie by strzeony przez obu mocarzy,

a nierozwany krok ze strony siedmiogrodzian móg
kadej chwili przesdzi los kraju. Wprawdzie rywa-

lizacja midzy sutanem a cesarzem wprowadzaa do

wzajemnych stosunków pewn równowag, zabezpie-

czajc ksistwo przed zakusami obu ssiadów, ale

polityka na tej rywalizacji oparta, bya drog krt,
lisk, pen wilczych doów i zdradliwych przepaci.

Maksymiljan trzyma w zanadrzu tajemny ukad, za-

warty z Janem Zygmuntem. Odrzucenie tego ukadu
naraao nowego ksicia cesarzowi, stawiao Batorego

w niebezpiecznem pooeniu otwartej wojny, mogo
spowodowa tysiczne intrygi, w które obfitowa Wie-

de, a które prowadziy do zamieszek wewntrznych
i burzy domowej. Zastosowanie si do ukadu odda-

wao Stefana na ask i nieask cesarza, który w ka-
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dej chwili móg otworzy karty i skompromitowa
ksicia w oczach sutana. Prawda, e w ten sposób

kompromitowa i siebie, ale wszystko zaleao od oko-

licznoci, a nie po to przecie wrymóg na Zygmuncie
ów tajemny warunek, by nigdy go nie wykorzysta.

Wobec dwóch niebezpieczestw, Batory wybra
mniejsze, bo przynajmniej nie zaraz prowadzio do
zatargu z cesarzem. Wykona tedy przysig na wier-

no Maksymiljanowi, zgodzi si na jego skinienie

zoy swa godno, ale zarazem wskazywa, e przez

wzgld na Turcj naley zachowa pozory zupenej

od cesarza niezalenoci. W myl tego prosi, aby

od jego wyroków nie wolno byo nikomu apelowa
do Wiednia, aby wypadki, w których moe nastpi
zoenie go z urzdu, z góry zostay przewidziane.

Cesarz chcia w nim widzie tylko swego sug, ale

sam lkajc si Turcji, spenia niektóre yczenia.

Sroy si jednak, gdy Batory wystpowa, jako pa-

nujcy, gdy sa posówr za granic i tytuowa si

ksiciem. Nie mogc jawnie przeciw temu wystpo-

wa, a nienawidzc Batorego, knu ciemn intryg

i cudz rk min wybuchow zakada pod tron

swego lennika.

Sutan Selim postpowa szczerzej. Zatwierdziwszy

wybór Stefana, przysa mu chorgiew, bero, miecz,

mitr ksic, bogate dary i pysznego konia ze wspa-

niaym rynsztunkiem. Ponadto przyrzek ksiciu sw
ojcowsk opiek i pomoc zbrojn, gdyby zosta za-

czepiony przez wrogów7
.

Batory pragn zaj si urzdzeniem zrujnowa-

nego ksistwa. Uczony m, widzc upadek szkó

i niski poziom owiaty, spowodowany ciagemi wojna-

mi, pomyla przedewszystkiem o podniesieniu uczelni,
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które niegdy w kwitncym znajdoway si stanie.

Ale nie zdoa uskuteczni zamiarów, bo skutkiem

intryg cesarza ambitny a niefortunny kandydat do
tronu, Bekiesz porwa si do broni.

Teraz Maksymiljan narzuci si z porednictwem.

Ale Stefan odesa komisarza cesarskiego z niczem,

a przeciw Bekieszowi wystpi zbrojno i elazn rk
bunt stumi. Wojska Bekiesza, napadnite nad rzek
Marosz, poniosy stanowcz klsk, sam Bekiesz uciek

z kraju, a waniejsi jego wspólnicy wyrokiem sdu
sejmowego skazani na mier i konfiskat majtków,
pod mieczem katowskim utracili gowy.

Maksymiljan wypar si wszelkiego udziau w bun-

cie Bekiesza, ale Batory wiedzia, co o tem sdzi.
Ten bunt drogo go kosztowa, bo Turcja, acz nie my-
laa popiera buntownika, skorzystaa z zamieszek,

by skrpowa swego wasala i podwyszy mu haracz.

Batory miota si, jak lew ujty w sieci. Wto-
czony pomidzy dwie potgi, w obu widzia wrogów
nieprzejednanych, miertelnych. W gbi swej duszy

nienawidzi Turków, którzy upiesk polityk uciskali

wielki szmat jego ojczyzny, a Siedmiogrodowi dykto-

wali sw wol. Bad byby przechyli si na stron

cesarza, zosta wodzem wojsk jego, uzbroi cae W-
gry, poprowadzi je na wojska sutaskie i Turcj,

której potga zagraaa wiatu chrzecijaskiemu, wy-

zwa do boju na mier i ycie. .

Podwójny lennik, wieo- wyniesiony pan maego
ksistwa, zapon do tej wielkiej idei, dniem i noc
o niej myla, dla niej pracowa w skrytoci swego

serca, na niej osnu plan wyzwolenia Wgier, o niej

marzy, ni y. Opowiada póniej nuncjuszowi pa-

pieskiemu, e „nie mia innego celu, jak chwyci za
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bro dla chway Boej i zyska dla swego imienia

niemiertelno" w walce z Turkami.

By czas, gdy mu si zdawao, e dla wielkiej

sprawy zjedna moe cesarza Maksymiljana. Przed-

stawi mu listownie swe miae plany, sdzc, e urz-
dowy obroca wiata chrzecijaskiego, sam nieustan-

nie przez Turków^zagroony, sam opacajcy sutano-

wi habicy haracz, zapali si do jego idei, rozwinie

swe wpywy, zyska pomoc innych dworów chrzeci-

jaskich i uwolni swe pastwa od strasznego wroga.

Ale Ma&symiljan chcia zgnbi Batorego. Zamiast

oczekiwanej od cesarza pomocy, ksi siedmiogrodzki

najstraszniejszego dozna zawodu. Chytry Habsburg

ujawni przed Porta tajny ukad, który czyni Bato-

rego cesarskim lennikiem, a póniej przesa do Kon-

stantynopola kilka listów Stefana, które obnaay jego

plan uwolnienia Wgier z pod jarzma tureckiego.

Batory musia tumaczy si przed Porta. Na szcz-
cie, mia na dworze sutaskim kilku przekupnych
baszów, którzy za pienidze uatwili mu odzyskanie

kompromitujcych listów. Ale od tej pory powzi
najgbsz nieufno do cesarza, wiedzc, e z jego

strony liczy moe tylko na najczarniejsz zdrad, e
ma w nim stokro faszywszego wroga, ni w sutanie.

— „Bóg sam wie, ile mnie kosztowaa przyja
Maksymiljana, zdradliwego monarchy", — powiedzia
póniej.

Lecz myli swej nie porzuca. Stara si niczem nie

drani sutana, okazuje Turcji ulego i przyja,
usypia czujno Porty, zdobywa jej zaufanie do tego

stopnia, e sutan zaleca wybór jego Polakom. Jedno-

czenie przecie rozglda si po wiecie, marzy o so-

juszu z Polsk i Francj, bada ostronie grunt, uczy
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si by przebiegym, cierpliwym, czeka okazji, by mie-

czem bysn przed oczyma sutana i zwali z W-
gier jego habice zwierzchnictwo. Czuje si powo-

anym do wielkich przeznacze, ma wol, ma elazn
wytrwao, ma wiar, e do celu dojdzie.

Myli o sojuszu z Francj i Polsk. Czyni obie-

cujce pomylny skutek starania, by spowinowaci si

z rodzin królewsk we Francji, a w Polsce, z któr
Wgry cz dawne stosunki, jedna sobie stronników.

Po ucieczce Walezego wszystkie jego myli sku^

piaj si na Polsce. \
I potna Rzeczpospolita musi licz}^ si z Turcj, \

i Rzeczpospolit opasuj zewszd intrygi domu raku-

skiego. Niema pomidzy Wgrami a Polsk sprzecznych / I

interesów, s natomiast tradycje wspólnej walki z Tur/

/

cj, s wzy, które oba narody zbliaj do siebife/

i wskazuj t sam drog przeznaczenia.

Batory zaczyna stara si o koron polsk, lecz

rozumie dobrze, e niema widoków jej otrzymania.

Tron polski trzeba kupi, a on, szlachcic wgier-

ski, od niedawna ksi, lecz wasal dwóch monar-

chów, nie moe mierzy si bogactwem z wielu ma-

gnatami polskimi, którzy w ogromnych swych posia-

dociach licz wsie na tysice, miasta na setki, do-

chody na miljony. Nie moe równie zaimponowa
staroytnoci rodu, a cho zaleca go tgi charakter

i sawa wojenna, rozumie, e to nie wystarcza, by

zasi na sawnym tronie Jagiellonów. Pomimo to

nie zwraca uwagi na gniew cesarza, pozornie nawet

oddaje mu pierwszestwo, ale czyni ze swej strony

wszystko, by nie dopuci Habsburga do panowania

w Polsce. Wie dobrze, e korona polska na skro-

niach cesarza, to ostatnia godzina dla niezawisoci
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Siedmiogrodu, to grób dla narodu wgierskiego. Ksi-

stwo siedmiogrodzkie, osaczone zewszd posiadocia-

mi cesarskiemi, byoby w kocu bd do tych posia-

doci wczone, bd skutkiem rywalizacji cesarza

z sutanem, staoby si zwyk prowincj tureck.

A koniec Siedmiogrodu, to mier Wgier, to zgon

wszelkiej na przyszo nadziei.

Wspierany przez Zborowskich, którzy za swe usugi

otrzymuj znaczne pienidze, Stefan dziaa przezornie,

ostronie, nie wystpuje w Polsce z obietnicami, któ-

rychby nie móg speni, przedewszystkiem jednak

myli o tern, jakby pokrzyowa zabiegi cesarza.

Uwaa chwil za tak wan, e stawia na kart sw
gow, wysya do Polski agenta PolalA Filipowskiego

i przez niego prosi sekretnie przyjació, by czynili

wszystko, aby koron polsk odda Iwanowi Grone-
mu. Wiedzc, e car ma du ród szlachty popular-

no, stara si wzmocni jego widoki wspania per-

spektyw, któr rozsnuwa przed oczyma rycerskich

Polaków. Rzuca ide rozgromienia Turcji. Obiecuje

tajemnie, e gdy Iwan zasidzie na tronie, on, Batory,

natychmiast porozumie si z hospodarami Modawji
i Wooszczyzny, wystawi wspólnie z nimi 100.000 ja-

zdy, która wraz z wojskiem poczonych pastw Pol-

ski i Moskwy wyruszy natychmiast przeciw Turcji

i skoczy z potg sutana.

Interes Rzeczypospolitej czy si w umyle Bato-

rego z najywotniejszym interesem Wgier, dla któ-

rych chce y i umiera. Jeli sam myli o koronie

polskiej, to dlatego, e ta korona nie przeszkadza mu
by najarliwszym patrjot wgierskim, wrogiem ce-

sarza i wrogiem sutana. Nie majc przecie wielkiej

nadziei, popiera cara, a czyni to w sposób trafny,
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wiadczcy o doskonaem zorjentowaniu si w nur-

tujcych Polsk prdach i w nastroju umysów szla-

checkich.

Zabiegi jego ocenia naleycie Dudycz, najarliwszy

agent cesarza, przeraony miaoci planów Batorego.

— „Jeli si to rozgosi,—donosi Maksymiljanowi,

—

to stronnictwo moskiewskie ród szlachty wzronie
ogromnie"...

Na pociech dodaje:

- „Ale si zgubi czowiek niepomny swych obo-

wizków!"
Nie sprawdzia si zowróbna przepowiednia.

Nie zgubi si Stefan, cho prawdopodobnie, jak

wikszo szlachty polskiej, nie widzia, e car ywi
tak wrogie wzgldem Rzeczypospolitej zamiary, i na-

wet jego wybór zamiarów tych nie zmieni, e wreszcie

Iwan nie jest monarch, któregoby wielka idea, pena
niebezpieczestw i trudów, moga sama przez si po-

rwa i zapali. W inn stron skierowana bya uwaga
i drapieno carska, w innym kierunku gotowa si
Iwan Grony uderzy.

Niespodziewanie dla Europy gos szlachty polskiej

skromnego ksicia Siedmiogrodu powoywa do tronu.

Wiadomo o tern do gbi duszy musiaa wstrz-

sn Batorym. Iciy si jego zote marzenia, otwie-

ray si przed nim -wrota najwietniejszej przyszoci,

ukazywaa si jego 'oczom byszczca droga sawy
niemiertelnej. Pozostajc wiernym narodowi polskie-

mu, móg rozpocz gigantyczn prac, by zmieni

posta rzeczy w Europie, rozgromi Turcj, zabezpie-

czy pokój chrzecijastwu i rozku kajdany swej nie-

szczliwej ojczyzny. Wasal cesarza i wasal sutana,

mia stan w ich obliczu, jako niezaleny monar-

Stefan Batory. 5 63



cha, król wielkiego pastwa, wódz zbrojnych zastpów
sawnego w wiecie rycerstwa. Wielbiciel Juljusza Ce-

zara, rycerz, miujcy saw, móg teraz miao myle
o dokonaniu czynów heroicznych, o' zwizaniu imie-

nia swego z pomnikami dzie wiekopomnych, wyr-
banych ciosami jego nieugitej woli.

Batory nie waha si, co mu czyni wypada.

A trzeba byo mie niezomn wiar w siebie,

aby w istniejcych okolicznociach wyciga rce po

koron.
Do tronu polskiego prowadzia droga, najeona

olbrzymierni trudnociami: zagradza j cesarz, zasa-

niali j butni monowadcy polscy, stawao wpoprzek

duchowiestwo z prymasem Uchaskim na czele. Prze-

ciwne byy Batoremu stojce za cesarzem Prusy, prze-

ciwna bya mu Litwa. Ale wielki zjazd szlachty w J-
drzejowie, potwierdzi wybór, a Stefan miao patrza

w oczy niebezpieczestwom, umia przeszkody ama
si, do celu i przebojem. Nadaremnie cesarz Ma-

ksymiljan prosi go, aby zrzek si nieprawnie ofia-

rowywanej mu korony, nadaremnie próbowa prze-

kupi go odstpieniem Siedmiogrodowi kilku zamków
wgierskich, a wkocu nadaremnie gniewa si i ci-

ska grobami. Nic równie nie pomogy zabiegi pry-

masa, który, stojc uparcie przy cesarzu, powiada, e
woli gardo utraci, ni odmieni swe zdanie. Batory

by nieugity. Nie zmikczyy go proby, nie zastra-

szyy pogróki. Przyjacioom, gdy mu przedstawili

wszystkie trudnoci i niebezpieczestwa, odpowiedzia
stanowczo:

— „Tego królestwa mi ofiarowanego nie popuszcz,

chobym trzy dni tylko mia chodzi w koronie'
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O wol jego, jak o ska z granitu rozbijay si
wszelkie perswazje i wtpliwoci otoczenia.

Innym razem, zajty przygotowaniem do odjazdu,

przypomnia sobie ulubionego Cezara i rzek:
— „Ko ju rzucona. Bóg chce cudowne rzeczy

na mnie pokaza ku podziwowi caego chrzecija-
stwa"...

Rozpomieniony wielk ide, niezomny i nieustra-

szony, czyni wszystko, by stawieniem si w7 Polsce

uprzedzi swego rywala.

Nie okaza takiej stanowczoci cesarz Maksymiljan.

Sprawa wymagaa popiechu, a cesarz waha si, zwle-

ka, namyla, to proponowa posom polskim zamiast

siebie arcyksicia Ernesta, to targowa si o pacta

conventa, to czyni dwuznaczne zastrzeenia, by, w myl
tradycyjnej polityki swych poprzedników, móc póniej

nie dotrzyma zaprzysionych narodowi warunków.
Tymczasem Batory szybko regulowa sprawy sie-

dmiogrodzkie. Nie chcc by duej lennikiem sutana,

bo to uwaczaoby powadze Rzeczypospolitej, powie-

rzy rzdy krajem bratu Krzysztofowi, a 8 lutego

(1576 r.) w kociele katedralnym w Meggesz zoy
uroczyst przysig na pacta conventa wobec posel-

stwa polskiego.

jrK
Pacta conventa, zobowizyway nowego króla do

//odzyskania na carstwie moskiewskiem ziem utraco-

CJnych, a obok innych ciarów wkaday na Stefana

obowizek zalubienia Anny Jagiellonki. Liczca 54 lata

królewha nie grzeszya wdzikami niewieciemi, nie

moga mie powabu dla urodziwego a penego si m-
skich rycerza. Ciki to by warunek. Dorodny ksi
zyma si na myl o tern maestwie, chcia unikn
narzuconego mu zwizku, ale widzc, e to rzecz nie
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podobna, postanowi wkocu powici wolno oso-

bista i wasne serce zoy w ofierze na otarzu wiel-

kiej sprawy, w któr, jak w przewodni gwiazd .swego

ycia, utkwione mia oczy.

Jecha do Polski na losy niepewne, jecha straszony,

e rozpta burz, wywoa przelew krwi, cignie nie-

szczcie na siebie i na naród, który mu zaufa. Ale

Batory wiedzia, e kto chce dokona dzie wielkich,

ten na wiele way si musi. Wic co prdzej uko-
czywszy przygotowania do podróy, wyruszy w marcu.

1576 r. przez Wooszczyzn do Polski.

Koci byy rzucone.



III.

PIERWSZE KROKI KRÓLA.
Niebezpieczestwa, które przedstawiano Batoremu

w Siedmiogrodzie, istotnie byy bardzo powane, ale

najwikszym sprzymierzecem odwanego ksicia bya
opieszao samego cesarza. Kraj, wyczerpany roz-

terk wewntrzn, zgnbiony chaosem drugiego bez-

królewia, pragn spokoju. Wprawdzie stronnictwro

cesarskie gotowe byo porwa si do wojny domowej,
ale to stronnictwo byo w owr cj chwili wrojskiem bez

wodza. Maksymiljan nie przyjeda, a najarliwiej

popierajcy go prymas Uchaski nie by zdolny do
czynu. Biskup Karnkowski, miay, stanowczy a pew-
ny siebie doradca prymasa, opuci go, wzi udzia
w zjedzie jdrzejowskim, by jedynym biskupem,

który poczy si ze szlacht i broni sprawy Stefana.

W kadym razie wielkie to byo zadanie przea-

ma potne stronnictwo, nakoni je ku sobie, zjedna
oporn Litw i pozyska stojce za cesarzem Prusy.

Ale nietylko na tern polega}7 trudnoci, które pitrzyy
si przed Batorym.

Cay kraj znajdowa si w rozprzeniu.

Po mierci Zygmunta Augusta zatrwoony o swe
losy naród przejawi dojrzao obywatelsk, wykaza
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roztropno i dzielno. Uchway zjazdów i sejmików
tumiy gwat i swywol. Ogó sta czujnie na stray

adu wewntrznego i z szabl w rku strzeg granic

ojczystych. Ale panowanie Henryka i drugie bezkró-

lewie rozluniy wizy moralne i gboko zapuciy
korzenie demoralizacji. Ten sam naród dopuci do
tego, e Tatarzy spustoszyli ziemie nadgraniczne, e
w caym kraju rozpoczy si zwady, burdy, zajazdy

i upiestwa.

Nierzd ogarn Rzeczpospolit.

A na tle tego nierzdu wybujay ambicje królewit-
magnatów. Intrygi cudzoziemskie, przekupstwa, uka-
danie si na wasn rk z domami panujcych o ko-

ron polsk, zachwiay równowag gów sabych a pró-

nych bez granic. Uroli szczególniej panowie Zbo-
rowscy, niedawno wszechwadni faworyci Henryka,

dzi dobrze zapaceni protektorzy Batorego. Ponadto

na widowni ycia publicznego wystpiy masy szla-

checkie, upojone powodzeniem i rol, jaka im przy-

pada dziki wolnej elekcji. Te masy piy si coraz

wyej, dyy do nowych swobód i przywilejów, do
ograniczenia wszelkiej wadzy, nie wyczajc wadzy
samego króla, po którym, jako po „królu szlachec-

kim" spodzieway si ask wszelkich, a w którym-

chciay widzie pogromc senatu i powolnego wyko-
nawc swych pragnie.

W takich warunkach nie atwo byo utwierdzi

si na tronie.

Ale Batory wzrós w ogniu niebezpieczestw, cae
ycie musia wyrbywa sobie drog w gszczu przeci-

wiestw, przyzwyczai si ama ludzi i okolicznoci.

Przygotowany na wszystko, ale wierzcy niezachwia-

nie w swe siy, z orszakiem panów wgierskich, z 600-
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piechoty i 1100 jazdy przekroczy granice Rzeczy-

pospolitej.

Nad Prutem, oddzielajcym Podole od Modawji,
powitali króla panowie Sieniawscy, Hieronim, woje-

woda ruski i Mikoaj, kasztelan kamieniecki, w oto-

czeniu piknego pocztu rycerstwa. Nikt ze znaczniej-

szych senatorów nie przyby na to pierwsze powitanie.

Natomiast w niatyniu zabieg Batoremu drog kano-

nik Solikowski, wysany przez biskupa Karnkowskiego,

który pierwszy z biskupów stan po stronie „szla-

checkiego króla", a zatrwoy si wielce wieciami
o heretyckiem usposobieniu elekta. Solikowski przy-

wióz pozdrowienie biskupie, ale mia na celu wyba-
da króla i przekona si, co prawdy jest w rozpo-

wszechnianych pogoskach. Dotarszy do Batorego,

mia z nim dug dysput i z zadowoleniem stwierdzi,

e nowy król, acz otoczony heretykami, jest prawo-

wiernym katolikiem rzymskim. Uspokoi aaraz listownie

Karnkowskiego, lecz w otoczeniu królewskiem wywo-
a najywsze niezadowolenie.

Król jecha na Halicz, Lwów, Przemyl, witany po

drodze przez panów i rycerstwo, raz gorco, innym

razem wrcz nieprzyjanie (w Gródku wojewoda Mie-

lecki rozkaza zamkn bramy przed orszakiem kró-

lewskim), ale sam obecnoci w kraju wywiera

wielkie wraenie i zdobywa sobie chwiejn opinj.

Popoch pad na stronnictwo cesarskie. Wzywano
Maksymiljana, by czem prdzej przyjeda. Uchaski

by w opaach, bo przerzedzay si stojce przy nim

szeregi, a wkrótce Mikoaj Radziwi, wojewoda wi-

leski, magnat wielkich na Litwie wpywów, a stron-

nik cesarza mia mu owiadczy, e jeli Maksymiljan

zaraz nie przybdzie, to on wraz z innymi przejdzie
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na stron Batorego. Prymas trwa uparcie na swem
stanowisku, ale cesarz nie myla si pieszy, a jego

przeciwnik zblia si do stolicy.

Stanwszy d. 18 kwietnia 1576 r. w Mogile, odle-

gej o mil od Krakowa, Stefan zatrzyma si w miej-

scowym klasztorze, by spdzi wita wielkanocne.

By dobrej myli i pogodn twarz ukazywa otoczeniu.

Namitny myliwiec, kilka dni zabawia si nawet w po-

bliskich borach owami „tak^ spokojnie i w tak maej
asystencji,—powiada wspóczesny dziejopis Orzelski,

—

jakby mu nie zagraao adne niebezpieczestwo".

A tymczasem w Krakowie przygotowywano si do

przyjcia króla. Ju od duszego czasu gocia tam

zdecydowana odda sw rk Stefanowi Anna Ja-

giellonka, przyby biskup kujawski Karnkowski, przy-

byli senatorowie, co stali za Batorym lub opucili ju
spraw niezdecydowanego cesarza, przybyo liczne

rycerstwo, by stan murem za swoim elektem.

Dnia 23 kwietnia (1576 r.), w drugie wito Wiel-

kiej Nocy Batory opuci klasztor i, otoczony prze

pysznym orszakiem, wyruszy do Krakowa. Dzie by
jasny, soneczny. Na powitanie króla wyjechali zgro-

madzeni w stolicy senatorowie, posowie, rycerstwo,

a wielu panów prowadzio ze sob strojne a wspa-

niale uzbrojone poczty. Ca przestrze pomidzy
Krakowem a Mogi wypeni lud orny, ciekaw uj-

rze nowego króla, o którego rozumie f sawie wo-

jennej coraz goniej mówiono w Polsce.

Pierwsze wraenie nie zawiodo oczekiwa.
Król jecha na skarogniadym koniu tureckim w pur-

purowej delji, podbitej sobolami, a na gowie mia
kopak, ozdobiony kit piór czarnych. Okazaej mar-

sowej postawy, o twarzy piknej, powanej, o oczach
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bystrych, ywych, ksztatny a krzepki, doskonale pre-

zentuje}' si na przepysznym rumaku, od pierwszego

wejrzenia jedna i cieszy serca rycerskie, odgadujce
w tym wspaniaym jedcu wojenrtego ma. Przed

królem masztalerze prowadzili trzy nad podziw pikne
wierzchowce. Pochód rozpoczynaa królewska gwar-

dja piesza, zoona z Wgrów i Polaków. Gwardzici,

przybrani w barw fioletow, uzbrojeni w dugie arka-

buzy, w proste miecze i halabardy, chop w chopa
jak ulani, maszerujcy, jak jeden m, budzili podziw

doskona sprawnoci ruchów i prawdziwie wojenn
postaw. Za gwardj postpowaa sawna piechota

wgierska, przybrana w barw jako krew czerwon,
a uzbrojona podobnie, jak gwardja. Dalej prowadzono

znowu 14 piknych wierzchowców królewskich. Wko-
cu posuwaa si wspaniaa jazda w zbrojach z kutego

elaza, w szyszakach na gowie. Ta budzia szczególn

ciekawo, bo aden naród nie kocha si tak w ko-

niach i nie umia ich tak w boju zaywa, jak Polacy

i Wgrzy.
I moni panowie polscy wystpili na powitanie

króla z przepychem, a szczególniej wysadzi si kaszte-

lan Tczyski. Hufce jego odznaczay si doborem
ludzi, koni i rozmaitoci rynsztunku. Jedna chor-

giew ubrana bya w skóry lamparcie, druga — w skóry

czarnych i biaych niedwiedzi, inne znowu uformo-

wane i przybrane byy na sposób lekkiej jazdy tatar-

skiej. Samego kasztelana otaczaa wita chorych,
opancerzonych w ziole i srebrne blachy, usiane dro-

giemi kamieniami. Inni panowie równie si wysilili,

aby jak najokazalej przedstawi królowi swe roty.

Wic obszerne bonia, przez które król zblia si do

miasta, mieniy si w socu od blasku zota, srebra



i stali, od barwnych szat i strojnych pióropuszy.

Szczk broni rozlega si wszdzie, rozgone dwiki
kotów i trb grzmiay triumfalnie w przestworzach

i wstrzsay powietrzem.

Król, wyminwszy zbrojne roty, zbliy si do se-

natorów, zsiad z konia i kadego zosobna wita uprzej-

mie podaniem rki. Nastpnie w otoczeniu senatorów

odby przegld zgromadzonych chorgwi i skierowa

si-do miasta. Przed bram florjask powita króla

biskup Karnkowski, przedstawiciele wadz miejskich,

Akademji i innych korporacyj. Od bramy jecha przed

królem Andrzej Zborowski, jako marszaek nadworny

koronny i przez tumy ludnoci, wiód go przez mia-

sto na Wawel. Wreszcie huk dzia obwieci wiatu,

e nowy król stan na zamku.

Tak wic bez krwi przelewu, bez wywoywania
zawieruchy, stan Stefan w stolicy Rzeczypospolitej.

Ten pierwszy krok równa si wielkiemu zwycistwu,

ale nie wiadczy jeszcze o ostatecznym triumfie.

Wikszo senatorów wieckich trzymaa w dalszym

cigu stron Maksymiljana, a z senatorów duchownych

trzech tylko stao za Batorym. Cesarz obiecujcy nie-

dawno ask tym wszystkim, co odstpi Stefana,

obecnie na sejmie ratysboskim odgraa si, e mie-

czem praw swych dochodzi bdzie i ukada si z po-

selstwem moskiewskiem, które car przysa na prze-

szpiegi, bo sam gotowa si do wojny z Rzeczpospo-

lit. Prymas nie wtpi, e Batory nie utrzyma si

w Polsce i nie przestawa pracowa na rzecz Maksy-

miljana.

Ale i Stefan nie prónowa.
Opanowawszy stolic, mia w rkach potne rodki,

by zama przeciwników, Nie chcia przecie na
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wstpie okazywa srogoci, pragn nawet odwlec ko-

ronacj, by porozumie si ze stronnikami cesarza

i da im czas do namysu. Odrazu przecie osobistym

urokiem wielu do sprawy swej przywiza. A ten urok

musia by wielki, bo pisarze ówczeni, jak Hejden-

sztejn, Bielski, Orzelski w pochwalnych sowach ma-

luj posta króla Stefana. Widocznie trudno byo temu
urokowi si oprze, bo jeden z nuncjuszów papieskich,

najgorzej dla króla usposobiony, zaraz po pierwszej

z nim rozmowie pisa z zachwytem:

„Król Stefan jest wzrostu wysokiego, jak ojciec

wity, dobrej tuszy i dobrze zbudowany, wosów k-
dzierzawych i czarnych, nosi brod krótko strzyon,
a kompleksja jego i zdrowie s zadziwiajce. Po a-
cinie mówi nie tylko dobrze, ale wytwornie i wy-
mownie, jest powany i rozwany wszystkim na po-

dziw. Z rozmowy jego wida, e si dobrze zna z do-

wiadczenia na wsz)stkiem, a najbardziej na zarz-

dzie pastwem i na sposobie prowadzenia wojen wa-

nych. Ubiera si po wgiersku, w suknie szkaratne,

po kostki podbite sobolami, jada potrawy proste, jest

niezmiernie wstrzemiliwy i gardzi wszelk rozkosz.

Widocznie nie bez przyczyny wyniós go Pan Bóg na

takie panowanie!"

Na sejmie koronacyjnym Batory wielu uj znajo-

moci spraw, trafnoci zdania, uprzejmoci i pro-

stot. Do kilku monych panów trafi przez odda-

nych sobie dygnitarzy, a po koronacji, kiedy jako

król prawowity uzna, e musi wymaga dla siebie

posuszestwa, chwyci si rodków ostrzejszych, by
przekona nieprzyjació, e artów z nim niema. Oto

najoporniejszych stronników cesarza zacz pozbawia
dóbr skarbowych. Tym stanowczym krokiem rzuci



strach na cae stronnictwo i odrazu wielu przecign
na sw stron.

Obrzdu koronacyjnego, stosownie do obyczaju,

powinien by dokona prymas. Ale Uchaski pomimo
wezwra i napomnie Piotra Zborowskiego ani myla
stawi si w Krakowie. Szlachta podniosa krzyk. Roz-
legy si gosy, by Uchaskiego pozbawi godnoci
i odda j biskupowi Karnkowskiemu.
— Moglimy zrzuci króla Henryka czemu nie

mamy uczyni tego z prymasem! — woali zapalczywsi

posowie.

Ale król, gdy mu doradzano, aby rozprawi si
z Uchaskim, owiadczy:
— Wol prymasa pozyska, ni zgubi!

Koronowa króla i królow w katedrze na Wawelu
w dniu 1 maja biskup Karnkowski,"r>n im te lubu
tego samego dnia w sali zamku krakowskiego udzieli,

a te dwa akty ogromnie umocniy Batorego na tronie.

Ale Stefan nie poprzesta na tern. Nie czekajc a
zgosz si do niego wszyscy przeciwnicy, postanowi

szuka nieprzyjació w ich wasnym obozie, zbliy
si do prymasa, pojecha do Warszawy, odwiedzi
Prusy, wej w styczno z Litwinami. Ci ostatni

wkrótce po koronacji przesali swe poselstw7o pod przy-

wództwem kasztelana miskiego Chlebowicza i prote-

stowali, e elekcja i koronacja króla odbyy si bez

ich udziau. Chiebowicz na udzielonej mu audjencji

wyranie podkrela, e Litwa pozdrawia Stefana nie

jako w. ksici^ litewskiego, lecz jako polskiego króla.

Przed wyjazdem z Krakowa czekao Batorego

jeszcze rozdawnictwo wakujcych urzdów, a bya to

sprawa delikatna, zwaszcza dla króla, który w krót-

kim czasie nie mia monoci rozejrze si lepiej
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w ludziach i stosunkach. Mnóstwo osób czekao na

nagrody i z wielkiem natrctwem oblegao Stefana,

dopominajc si o wakanse. Szczególniej wielkie ambi-

cje mieli Zborowscy, którym Batory istotnie duo za

wdzicza, a którzy gono przechwalali si swemi
wpywami. Chodzio im przedewszystkiem o urzad

kanclerski. Urzd ten sprawowa zniedoniay Wa-
lenty Dbiski. Zborowscy, pragnc kanclerstwo po-

zyska dla brata Andrzeja, nakaniali Dbiskiego, aby

zrzek si swej godnoci. Starzec, nie czujc si na

siach podoa wielkim obowizkom, gotów by ust-

pi, ale z dobrej woli, nie za pod naciskiem butnych

magnatów.. A gdy Zborowscy coraz natarczywiej na-

legali, gdy zaczli wyrzdza mu przykroci, roz-

gniewany kanclerz owiadczy, e zoy urzd, wszake
pod warunkiem, by nie dosta si adnemu z braci

Zborowskich.

Sprawa musiaa oprze si o króla.

I teraz okazao si, e Batory szybko orjentuje si

w ludziach, e draliwre sprawy potrafi rozstrzyga

samodzielnie, stanowczo i miao. Pozna si on na

farbowanych lisach Zborowskich, wiedzia, e maj
wielkie siy i znaczenie, zdawa sobie spraw, e duo
im zawdzicza, ale wiedzia zarazem, e zbyt gono
przechwalaj si swemi stosunkami, e za wiele mó-

wi o swych wpywach na dworze królewskim, e
wycigaj rce po zaszczyty, bo chc tylko byszcze
i rzdzi. Nie widzia natomiast w dumnych braciach

talentów i nauki, nie widzia charakterów, a szuka

do najbliszej wspópracy mów mocnych, godnych

zaufania, wybitnych a zdolnych. Znawca ludzi odrazu

zbliy do siebie Zamoyskiego. W uczonym trybunie

szlachty dostrzeg niepospolitego czowieka; dostrzeg



si i rozum. Na szlacheckim lwie Rzeczypospolitej

odrazu si pozna lew z Siedmiogrodu. Nie Zborow-
skich, lecz Zamoyskiego postanowi wyróni. Znaczyo
to, e nie na magnatach, ale na szlachcie oprze si
pragnie.

I tak byo istotnie.

Król zdawa sobie spraw, dokd szlachta zmierza,

ale ta szlachta blisza bya jego sercu, ni chytrzy

a dumni magaaci, którzy wszystkie sprawy Rzeczypo-

spolitej pragnli podporzdkowa wasnym widokom
i ambicjom.

Decyzja królewska posiadaa ogromn donioso.
atwo byo przewidzie, e ta decyzja podoba si

szlachcie, która ,,kr^l_^zla£ieckiego n chciaa widzie

na tronie. Nie wiedziano tylko, e nowy król jest

czowiekiem samodzielnym, e nie dajc opanowa
si magnatom, nie ma zamiaru zosta narzdziem w r-
kach tumu, e, strzegc praw szlachty, bdzie strzeg

zarazem praw królewskich, e stanie do walki z samo-

wol, ale nie zgodzi si na jej falach królowa. Jak

wre wszystkich silnych indywidualnociach, tkwio

i w Batorym poczucie wasnej wartoci, a zarazem

wiadomo, e ta warto, wspierajca wielkie idee

*i olbrzymie plany, gruntowa si musi na wadzy.
Ustrój Rzeczypospolitej podobny by do ustroju Sie-

dmiogrodu, a szlachta i magnaci polscy nazbyt przy-

pominali szlacht i magnatów wgierskich, by król nie

widzia wszystkich niebezpieczestw z jednej i dru-

giej strony. Na wstpie swych rzdów w Siedmiogro-

dzie musia poskramia Bekiesza, na wstpie rzdów
w Rzeczypospolitej" spotyka si z dum Zborowskich,

z ich niepomiernemi ambicjami, z deniem do skr-
powania go swemi wpywami. Ale nie by to król,
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któryby wraz z koron pozwoli wizy na siebie

naoy.
Batory stanowcz rk odsun od siebie potnych

braci. Gdy Dbiski ustpi z kanclerstwa, na jego

miejsce powoa Piotra Wolskiego, a podkanclerstwo

odda Zamoyskiemu. Ze Zborowskich jeden Jan obda-

rzony zosta kasztelanj gnieniesk. Wakujc kasz-

telanj krakowsk otrzyma Dbiski.
Zborowscy doznali ogromnego zawodu. Czuli si

upokorzeni, dotknici, w duszy zachowali uraz i gniew.

Jako z przyjació siali si wkrótce zawzitymi wro-

gami króla.

Za to szlachta tak bya ucieszona wyrónieniem
Zamoyskiego, e kolo rycerskie wysao do króla de-

pulacj, by zoy mu podzikowanie. Byo to wbrew
obyczajowi, a wiadczyo, e szlachta zrozumiaa króla.

Jako wyniesienie Zamoyskiego jednao Batorego ze

szlacht, byo jakby pieczci królewsk na nieofi-

cjalnym sojuszu, wymierzonym przeciw wybujaym
deniom aiagnalów.

A w Zamoyskim przybywaa królowi niezawodna

znajomo praw, kraju i ludzi, przybywaa najtsza
gowa, przybywaa sia, na której mona byo si
oprze, jak na kolumnie z granitu. Odtd podkancle-

rzy, a wkrótce kanclerz Zamoyski jest najbardziej

zaufanym doradc i powiernikiem Stefana, wykonawc
jego planów, obroc jego imienia, zamiarów i de.
Odtd Batory i Zamoyski, idc rka w rk, wspie-

rajc si wzajem, stanowi nazewntrz nierozerwaln

jedno woli i czynu. S te jakb}^ stwrorzeni dla

wspópracy. Maj wiele wspólnych upodoba, jedna-

kow wytrwao, jednakowe umiowanie wielkoci.

Odtd te, razem broni si i razem stawiaj czoo
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wszystkim przeciwnociom, razem pracuj dla sawy
i potgi Rzeczypospolitej.

Stosownie do swych planów, zaraz po sejmie ko-

ronacyjnym król, pozostawiwszy królow w Krakowie,

wyruszy zbrojno do Warszawy, by zbliy si do
przeciwników, pozyska prymasa, nawiza stosunki

z Litw i Prusami, a w razie potrzeby stan w tych

krajach wasn osob. By to krok mdry, a owocny
w skutkach. Król w Krakowie, zdaa od stronników

cesarskich, nie wzbudza obaw, nie przeszkadza nie-

chtnym zjeda si, naradza i obmyla rodki ce-

lem oddania tronu Maksymiljanowi. Ale ju sama po-

dró wywieraa wraenie, budzia ród zwolenników ce-

sarskich niepokój.

Nuncjusz papieski, pracujcy na rzecz Maksymi-
ljana, a bdcy w staych stosunkach z Uchaskim,
otrzymawszy zawiadomienie, e król chtnie go wy-

sucha, jeeli ma do niego polecenia z Rzymu, wola
nie stawa przed oczy Batoremu, a widzc sw bez-

silno, opuci Polsk i umkn do Wrocawia. W Ra-

wie zjawi si przed królem z wyrazami hodu i po

suszestwa jeden z najpowaniejszych stronników ce-

sarza, marszaek wielki koronny Opaliski To samo
uczyni referendarz Czarnkowski. Pozostawa prymas
i wikszo biskupów, trzymajcych z upartym pry-

masem. Król-d) plomata wysa do Uchaskiego z drogi

list z uprzejmem zaproszeniem do Warszawy, gdzie

chcia si z nim spotka. Przestraszony prymas nie

wiedzia, co pocz, jak si zachowa. Czu si osa-

motnionym, widzia, e Batoremu coraz wicej przy-

bywa stronników, ale nie chcia si podda. Wic
odpisa, e wiek i zdrowie nie pozwalaj mu stawi

si na zaproszenie. Mdry król zawiadomi arcybiskupa,
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e wobec tego sam go w owiczu odwiedzi. Ale jedno-

czenie skierowa na owicz oddzia piechoty wgier-
skiej. Teraz na dobre przerazi si Uchaski. Widzc,
e z Batorym artów niema, ruszy czem prdzej do
Warszawy.

Tu atwo przyszo do zgody.

W ten sposób król Stefan pozyska najzawzitszego
ze swych przeciwników i ostatecznie pogrzeba spj^w
Maksymiljana.

Na Litwie, dziki szwagrowi Zborowskich Chodkie-

wiczowi, dziki kilku innym pozyskanym przez Bato-

rego panom, oraz wraeniu, jakie na Litwinach wy-
wara koronacja, a szczególniej lub z Ann Jagiellonk,

prysa niech, ustay wtpliwoci. Przed Batorym
stawio si poselstwo z Chodkiewiczami Janem i Ale-

ksandrem na czele.

Król zaprzysig Litwie przywileje i zaraz^e zo-

sta uznany.

Pozostaway do zdobycia Prusy, gdzie cesarz mia
najzacieklejszych stronników.

Ale ociganie si Maksymiljana i postpy Stefana

srodze niepokoiy Prusaków. Przyszy do Warszawy
wieci, e i w Prusach wszyscy gotowi s uzna
Batorego.

Stefan ze stolicy Mazowsza wyjecha do Tykocina

i Knyszyna po skarby zmarego króla, przyj hod od

witajcych go panów litewskich i znowu wróci do
Warszawy. Chcc zama skuteczniej opór Prusaków,

wyda 8 sierpnia (1576) uniwersa, zwoujcy sejm

walny na pocztek padziernika, tym razem do To-

runia „dla niebezpieczestw, które si w tamtych stro-

nach pokazuj". W7 dziesi dni póniej sam do Prus

wyruszy.

Stefan Batory.— 6 &1



Okazao si, e król mia myl szczliw, gdy
samo zblianie si do przeciwników osabiao ich upór

i skaniao do zoenia broni.

Ju w Brzeciu Kujawskim zoyli Stefanowi hod
posuszestwa posowie ksicia pruskiego, a w Toru-

niu, po zapewnieniu wyszych i niszych stanów pru-

skich, e przywileje Prus Królewskich zostan zacho-

wane, i ta dzielnica uznaa Batorego.

Jeden Gdask trwa niezomnie przy Maksymi-

ljanie.

Tak wic w krótkim czasie caa Rzeczpospolita,

z wyjtkiem jednego miasta, podporzdkowaa si no-

wemu królowi.

Trzeba byo wielkiego rozumu i niepospolitej zr-

cznoci, aby pomimo tylu przeszkód doj do celu

i w cigu kilku tygodni pocign ku sobie serca,

zjedna umysy, bez dobycia miecza zawojowa tron

i cae pastwo. Zadanie byo tem trudniejsze, e
w tym bujnym a skonnym do wybuchów kraju, Ba-

tory by cudzoziemcem, nieznajcym obyczajów, j-
zyka, stosunków. Dzielny onierz dowiód, e jest

bardzo zrcznym dyplomat, e nie tylko z ognia bi-

tew, ale i z zapasów politycznych umie wychodzi
zwycisko.

Nie wszystko przecie dziao si po myli króla.

Ju na sejmie koronacyjnym domaga si Stefan,

aby w razie potrzeby móg bez zezwolenia sejmu

| zwoywa pospolite ruszenie, na co nie zezwalay za-

I
przysione przez niego artykuy henrycja-

7 s k i e. Troska si o to jeszcze w Siedmiogrodzie, do-

wodzc, e dziaajcy popiesznie nieprzyjaciel mógby
kraj opanowa prdzej, ni sejm zdyby si zgro-

madzi, nie mówic ju o zebraniu si pospolitego
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ruszenia. Ale szlachta nie chciaa od tego warunku
odstpi, twierdzc, e król posiada wielkie dobra
i dochody, których w razie potrzeby moe uy na
prowadzenie wojny. Batory, czek wojenny, a zdajcy
sobie spraw z grocych Polsce niebezpieczestw,

wielce by stroskany tym uporem szlachty.

Powodzenie nie upajao króla.

W instrukcji, rozesanej przez swych posów na
sejmiki przed sejmem walnym w Toruniu, zoy do-

wód, e widzi jasno wszystkie trudnoci, wszystkie

ujemne strony ycia ówczesnego w Polsce, wszystkie

niebezpieczestwa, co zagraaj pastwu, a wymagaj
wytenia si caego narodu.

Ubolewa Batory, e ta rozlega Rzeczpospolita, ma-
jca przyrodzone bogactwa, bujne urodzajne ziemie,

spawne rzeki, prowadzca oywiony handel z ssia-

dami, szarpana jest rozterk, wstrzsana wewntrznym
nieadem. Ubolewa, e skarb pastwa jest wycie-
czony, pusty. Widzi wiele za w yciu publicznem,

a gówn przyczyn smutnego stanu rzeczy dopatruje

w nierzdzie.

„ . . . Acz teraz na pocztku panowania ukazao si
troch pokoju i dobrej nadziei o dobrem Rzeczypo-

spolitej naszej, ale porzawszy na fundamenty i przy-

czyny, skd pynie to dobre, barzo o niem nadzieja

sabie musi, gdy doma nierzd, którego si u nas

we wszystkiej Rzeczypospolitej czciach jej dosy
najduje. Musi te by strach, jako od postronnego

nieprzyjaciela, tak i od domowych niezgod a rozter-

ków, których pewnie a nieomylnie moe si kady
spodziewa w nierzdzie".

Król wylicza trapice Polsk nieszczcia i miao
rbie sowa prawdy.
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— „Tene nierzd,— powiada w swej instrukcji,

—

wszystkie dobre staroytne obyczaje psuje, na któ-

rych miejsce nastpiy srogie zbrodnie, mobójstwa r

gwaty, upiestwa, mordy, z rusznic zabijania, wszete-

czestwa, lichwy, krzywoprzysistwa, zbytki, utraty

i innych wiele szkaradnych wystpków. A wejrzaw-

szy dalej w sprawy rycerskie i wszytek inny nierzd,

którego si dosy w wojskowoci namnoyo, k'temu

i wszytko wojowanie jest utrudnione. Boe daj, by
to wszytko w Rzeczypospolitej ustao, a do pierwszych

si spraw przodków naszych wrócio, mogaby jeszcze

ta Rzeczpospolita zakwitn, iby nad ni ozdobniej-

sz trudno kto mia nale!"...

Ze swej strony zapewnia król ca Rzeczpospo-

lit i kadego zosobna, e niczyjego prawa nie naru-

szy, „owszem, wicej jeszcze czyni i czyni ma wol,
nie tak sowy, jako rzecz sam to okazujc, e jest

tym panem, który nic innego, jedno wszystko dobre,

poczciwe, poddanym swym i wszytkiej Rzeczypospo-

litej obmylawa, a jej poytek nad swój i nad zdro-

wie swe przekada"...

Mówic o koniecznoci ustalenia dobrego rzdu
i zaprowadzenia adu a porzdku w kraju, król wzywa
jednoczenie szlacht, by przygotowaa si mnie
stawi czoo burzom, jakie id ku Polsce.

A wic mówi o knowaniach cesarskich w rzeszy

niemieckiej, o chciwoci króla duskiego, który ju
wiele krzywdy wyrzdzi napadami na Gdask i okrty
polskie, a o now}7ch napaciach zamyla. Mówi o ca-

rze, który rad si z Duczykiem poczy, jak ju
sprzymierzy si z cesarzem na szkod Rzeczypospo-

litej. Wspomina, e i z Turcj pokój niepewny, bo
kozacy dopuszczaj si grabiey na posiadociach
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sutana, co spowodowa moe odwet Turków i Tata-

rów. Ponadto zwraca uwag na buntowniczy Gdask,
który zachowuje si nieprzystojnie, a dotd nie zo-

y winnego poddastwa koronie.

Wielka troska i wielka czujno przezieraa z ka-

dego wryrazu królewskiego. Wida przecie byo ze

sów stanowczych, jasnych a mskich, e Batory miao
spoglda w oczy niebezpieczestwom, e gotów jest

stan w pierwszym szeregu do walki z tern wszyst-

kiem, co wewntrz, czy z zewntrz zagraao powadze
i dobru Rzeczypospolitej.

Chodzio tylko o to, by do tej walki ogó porwa
za sob. Wic prosi i napomina król sejmiki, aby

wybieray na „posy, me stateczne, poytek i dobre

Rzeczypospolitej wicej miujce, nili swe afekty,

albo te poytki jakie osobliwe".

Ale w Polsce atwiej byo opanowa serca, ni
trafi do rozumów.

Po pierwszych powodzeniach czekay Batorego

o wiele wiksze trudnoci i przeszkody, ni te, które

mdrem a energicznem postpowaniem pokona w ci-

gu kilku miesicy. Szlachta, odwyka od wojny za

ostatniego króla, rozkochana w swobodach,
/

~rozmio-

wana w wygodnem yciu domowem, sarkaa na po-

datki, nie martwia si pustkami w skarbie, ani bra-

kiem wojska. Przeywszy cztery burzliwe lata, wy-

braa nareszcie króla, który mia myle o wszystkiem.

Wic powróciwszy do "zagród domowych, spokojnie

ukadaa si do snu. Masa szlachecka nie miaa wiel-

kiej idei, któraby, zapadniajc umysy a podnoszc
serca, powoywaa j do pracy odrodzeczej, uzbrajaa

przeciw chytrym wrogom, prowadzia na pola czynu,
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walki i sawy. Magnaci rywalizowali ze sob, my-
leli o blasku swych rodów, o nowych zaszczytach,

urzdach, dostojestwach.

Ale Batory mia idee a kocha si w sawie.

Przeciwiestwa musiay doprowadzi do starcia.

Jako najbliszy sejm sta si widowni ostrego^

zatargu pomidzy narodem a królem.
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IV.

BUNT GDASKA.
Przedmiotem, który ten zatarg wywoa, staa si

sprawa Gdaska. Pomimo usiowa Batorego, harde

miasto nie tylko nie chciao uzna go królem, ale

zaufane w swe potne mury, i rodki obronne, jawnie

wywiesio chorgiew buntu/f

Gdask, zamieszkay w przewanej liczbie przez

Niemców, by jednym z najcenniejszych klejnotów

ród wszystkich miast i posiadoci Rzeczypospolitej.

Przepysznie zabudowany, syncy ze swych monu-
mentalnych kocioów, rozsiad si majestatycznie nad
brzegami morza, jak pan i wadca bezmiernych wód
Batyku. Wspaniae miasto, wesoe, gwarne, kipice

yciem, przepenione rojem cudzoziemców, przyby-

wajcych z rónych stron wiata, kwito dostatkiem,

kpao si w bogactwach, byszczao przepychem.

Synne, jako wielki port handlowy, byo dla Kzeczy-

pospolitej gównemi wrotami, przez które szy w wiat
szeroki pody ziemi polskiej, spawiane rozoyst Wi-
s i znaczniejszemi rzekami, co do Wisy wody swe

nios.

87



By Gdask zarazem znakomit twierdz, gron
samym widokiem obronnych baszt, warownych bram
i wysokich, zbatych murów, co go okalay. Pynca
przez miasto rzeka Motawa, zatamowana szczelnie

przy ujciu do miasta, rozlewaa si po nizinnych

przestrzeniach i zapeniaa wod przekopy, bronice
przystpu do warownych bram miejskich.

Z prawego brzegu Wisy strzeg portu obronny za-

mek, nazywrany Latarni, gdy w ciemne noce gorza
silnem wiatem i by wskazówk dla zabkanych na
morzu eglarzy. Niedostpny od ldu, zabezpieczony

by Gdask i od morza, gdy statek morski, usiu-

jcy dosta si do miasta Wis, musiaby wytrzyma
deszcz miertelnych pocisków, któremi groziy liczne

a doskonae dziaa Latarni.

Potna stranica przestworów morskich miaa swój

rozlegy samorzd z obieralnym burmistrzem i rad
rajców, czyli senatem na czele. Dochodów na rzecz

skarbu Rzeczypospolitej strzeg burgrabia, mianowany
zwykle z poród mieszczan gdaskich. Posowie Gda-
ska wraz z posami Elblga i Torunia zasiadali w se-

nacie pruskim obok biskupów, wojewodów i kaszte-

lanów, a mieli pierwszestwo przed posami ziemskimi.

Królowie polscy zachowywali sobie jeno wadz i pa

nowanie nad morzem, lecz w wewntrznem swem y-
ciu miasto rzdzio si wasnemi ustawami.

Korzystajc z wielu przywilejów a swobód, Gdask,
dziki monej opiece Rzeczypospolitej i urodzajnym

ziemiom polskim, sta si jednem z najbogatszych

i najpotniejszych miast w Europie. Dumni mieszcza-

nie gdascy, wysoko noszcy swe gowy, nieraz przy-

chodzili skarbowi polskiemu z pienin pomoc, ale

ufni w swe siy, czasem przeciwstawiali si rozporz-
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dzeniom królewskim i rocili sobie prawa do samo-

dzielnego panowania nad morzem. Za ostatniego króla

omielili si zamkn bramy przed jego wysacami,
a cho ukorzyli si wkocu i zgodzili si na obo-

strzenia, zabezpieczajce prawa zwierzchnicze króla

nad wodami Batyku, to jednak nie przestali myle
o wyamaniu si z pod zwierzchnictwa polskiego.

Gdaszczanie, korzystajc z bezkrólewia, przestali

zwaa na ograniczajce miasto konstytucje sejmowe,

wrócili do dawnych swobód, najwyraniej lekcewac
Rzeczpospolit. Wraz z Prusami, stojc za Maksymi-

ljanem, nie chcieli uzna królem Batorego i cho
caa Rzeczpospolita zoya mu hod, oni jedni trwali

w uporze. Nie zdoa ich przekona wysannik króla,

mdry i wymowny szlachcic Mikoaj Kossobudzki,

nie wskóra nic Andrzej Zborowski. Gdy wkocu
przybyli do Gdaska biskup chemiski Kostka i wo
jewoda chemiski Suewski, by odebra od miesz

czan przysig, burmistrz zoy im deklaracj, w któ

rej miasto domagao si, aby najpierw król zaprzy-

sig gdaszczanom wszystkie prawa, swobody i przy-

wileje. Posowie odrzucili harde pismo i odjechali

z niczem.

Król Stefan, przebywajcy podówczas w Malborgu,

wyda rozporzdzenie, aby nikt odtd nie mia spa-

wia zboa do Gdaska, a mieszczan gdaskich za-

wezwa do stawienia si w dniu 20 wrzenia przed

sd królewski. Ale termin min, na sd nikt si nie

zjawi. Rozgniewa si na takie lekcewaenie swej

osoby Batory, oburzyli si otaczajcy króla senatoro- f

wie. Po naradzie postanowiono ogosi gdaszczan,

jako jawnych buntowników, jako zdrajców majestatu

i Rzeczypospolitej.
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Ale Gdask wiedzia, e król rozporzdza wojskiem

bardzo nielicznem. Nie ustraszy si wyroku i na

infamj odpowiedzia zbrojn wypraw na przylege

do miasta posiadoci biskupa Karnkowskiego oraz

zupieniem sawTnego klasztoru i opactwa cystersów

w Oliwie.

Teraz Gdask rzuca królowi rkawic.
Batory z garstk wojska ruszy ku zbuntowanemu

miastu, ale rzuciwszy okiem znawcy na obronne po-

oenie twierdzy, na przekopy, mury i baszty, odrazu

przekona si, e zdobywanie tak silnej fortecy bez

duych wojsk, naleycie do oblenia przygotowanych,

jest niepodobiestwem. Z bólem serca cofn si? z pod
miasta i, pozostawiwszy w okolicy Jana Zborowskiego

z 2000-em wojskiem, wyjecha do Torunia na sejm,

by da uchwalenia rodków, któreby w szybkim

czasie pozwoliy bunt stumi.
W tej chwili sprawa umierzenia Gdaska bya

dla króla spraw najpilniejsz, spraw honoru i po-

wagi Rzeczypospolitej, a nawet spraw jej bezpie-

czestwa. Obawia si bowiem naleao, e pomie
buntu przerzuci si z Gdaska na cae Prusy, e ten

bunt wykorzysta car moskiewski, e w razie przedu-

enia si dziaa wojennych nad Batykiem, Tatarzy

wpadn na Podole. Trzeba byo dziaa szybko i jedno-

czenie na wszystkie strony si ubezpiecza. Jecha
wic król do Torunia, by domaga si od sejmu uchwa-

lenia wojny zarówno przeciw Gdaskowi, jako i wszyst-

kim wrogom, którzy miastu pomoc zbrojn oka.
Aby za tego dokona, trzeba byo otrzyma od sejmu

rodki pienine, uzyska zezwolenie na zwoanie po-

spolitego ruszenia i taki podzia zbrojnej szlachty, ja-

kiego wymaga beda okolicznoci czasu wojennego.
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Takie dania król przedstawi sejmowi, którego

obrady zagai w dniu 19 padziernika (1576 r.).

Ale jeeli liczy, e zostanie zrozumiany, e jedno

miasto, urgajce caej Rzeczypospolitej, oburzy po-

sów i skoni ich do stanowczego w myl przed-

stawionych ycze dziaania, to srodze zawiód si

w swych nadziejach. Senat popar króla, ale izba po-

selska wybucha istn fontann skarg, alów, wyrze-

ka, podniosa mnóstwo spraw innych, lecz o zasiku

pieninym na wojn z Gdaskiem nie chciaa sysze.

Nie straszyli tej szlachty Tatarzy, nie przeraa jej

szykujcy si do rozpoczcia wojny car Iwan Grony,
nie oburzaa hardo zbuntowanych mieszczan. Po-

sowie domagali si, aby król speni wszystko, co za-

I wieray zaprzysione pada conventa, ale o poborach

lnie chcieli sysze.
Batory uznawa suszno stawianych mu da,

nie wymawia si od spenienia tego, do czego si zo

bowiza, ale nalega, aby wobec wojny, której una
wiecia nad Batykiem, a lada chwila rozpali si mo-
ga nad wschodni i poudniow granic, wszystkie

inne sprawy zeszy na plan dalszy i ustpiy gwatow-
nym potrzebom chwili.

Szlachta bya gucha na te dania. Izba -poselska

nie mylaa pomaga królowi. Posowie, wskazujc
senatorów, woali, e bogaci posiadacze królewszczyzn

i dóbr starociskich od kilku lat nie pac opat skar-

bowych, a to s najwaciwsze róda pokrycia wszel-

kich wydatków. Wyrzutom, sarkaniom, alom nie byo
koca. Atakowano i króla, dajc, aby zda spraw
ze swych czynnoci i wyrachowa si ze skarbów,

które uwióz ze sob z Knyszyna.

Na jaowych rozprawach pyny dni i tygodnie.
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Wkocu zgodzili si posowie na pospolite rusze-

nie, ale zastrzegli sobie, e si tych dzieli nie wolno,

Jak tego król da. Poborów odmówiono, na adne
ustpstwa nie chciano si zgodzi.

Batorego oburzaa lekkomylno i krótkowzro-

czno szlachty, gniewa go egoizm posów i ton wy-
zywajcy w stosunku do jego wasnej osoby, do „króla

szlacheckiego", któremu odmawiano wszelkich rod-
ków, a nie szczdzono wymówek. Zbyt wielkie mia
poczucie swych praw i swej godnoci, aby si zgo-

dzi na rol igraszki, miotanej rozdranieniem r na-

mitnociami Uumu. Zabolay go przymówki o skarby

królewskie, dotkny wyrzuty. Wic gniew zadra
w szorstkich sowach królewskich, skierowanych do

posów.
— „Nie urodziem si w stajni, ale wolnym czo-

wiekiem, — mówi król jzykiem zrozumiaym dla

szlachty, — nie brako mi jada, ani odziey, nim do

was przybyem. Wolno sw kocham i strzec jej

bd. Za wol bo zostaem na króla wybrany.

Na wasze proby i nalegania tutaj przybyem. Wy sami

woylicie mi koron na gow, jestem wic waszym
rzeczywistym, nie za urojonym, ani malowanym kró-

lem. Chc panowa i rozkazywa, a nie cierpi, aby

ktokolwiek mn powodowa. Bdcie stróami wol-

noci waszych, ale nie chciejcie by bakaarzami mymi
i senatorów moich. Strzecie tedy tak swojej wol-

noci, aby si w swywol nie wTyrodzia! 7'...

Ale sejm po szeciu tygodniach jaowych rozpraw

rozszed si, nie speniwszy ani jednego z da kró-

lewskich.

Batory zosta sam wobec zbuntowanego Gdaska
i chmur, zbierajcych si nad Rzeczpospolit. Uchwa-
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ono mu pospolite ruszenie, które nie nadawao si do
zdobywania potnej fortecy, a którego nie móg dzieli

i rozstawi w pobliu miejscowoci, moga
c
cych wyma-

ga obrony. Pomimo niezwykle cikiego pooenia,
król nie zaama rk bezczynnie, nie pozwoli wypad-

kom rozwija si ku szkodzie Rzeczypospolitej. Nie

by to „król malowany", zdajcy si na ask losu.

/ Ca sw energj wyty, aby stumi bunt Gdaska.
W trakcie obrad sejmowych gdaszczanie, otrzy-

mawszy glejt bezpieczestwa, wysali do Torunia po-

selstwo w osobach burmistrza Ferbera, rajcy Rosen-

berga i syndyka Lembkego. Raz jeszcze spróbowano
ukadów, a zaszed wypadek, który dla spokoju Pol-

ski posiada ogromne znaczenie a dla butnych miesz-

czan by ciosem.

Oto 12-go padziernika 1576 roku zmar w Ratysbo-

nie cesarz Maksymiljan.

Nie mogli ju duej gdaszczanie pozorowa buntu

oczekiwaniem na przyjazd do Polski innego króla, nie

mogli równie liczy na pomoc, jak im zapewniay

wpywy cesarza. Wic stali si do ustpstw skon-

niejsi. Ale obrady sejmu, odmawiajcego królowi

wszelkiej pomocy, doday posom gdaskim odwagi,

przekonay ich, e tej wielkiej Rzeczypospolitej bezkar-

nie mona urga. Wic odrzucili najsuszniejsze-
dania i doprowadzili do zerwania rokowa. A w par
miesicy potem, zagajajc ukady, by widokami po-

koju sparaliowa wysiki króla, starali si przecign
pertraktacje, gdy za przycinici zostali do muru,

odkryli karty, dajc zupenej niepodlegoci i zerwa-

nia wszelkich zwizków z Rzeczpospolit.

Rozgniewa si król, posów gdaskich Rosenberga

i Lembkego rozkaza uwizi, a przeciw buntowni-
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czemu miastu wyda nowy dekret, obwoujcy bu-

tnych mieszczan, jako burzycieli i zdrajców.

Nie uchylajc si od prób pokojowego zaatwienia

zatargu z Gdaskiem, Batory przez cay ten czas nie

ustaje w staraniach, by przygotowa niezbdne rodki
i z nastaniem wiosny chwyci si ora. Wydaje ode-

zw do narodu i kadego, coby chciaSiie z nakazu,

ale z dobrej woli przyj krajowi w cikiem poo-
eniu z pomoc, wzywa do stawienia si zbrojno na

dzie 23 marca 1577 roku. Zbiera we Wocawku
rad senatu i za jej zezwoleniem zastawia klejnoty

koronne, zaciga poyczki, wysya poselstwo do Je-

rzego Fryderyka, margrabiego na Anspachu, by wza-

mian za przyznanie opieki nad chorym ksiciem
pruskim i oddanie margrabiemu rzdów otrzyma
200.000 zt.; przez biskupa Karnkowskiego pobudza

do ofiar duchowiestwo, zebrane w maju na synodzie

w Piotrkowie, z wielkim trudem skania sejmiki ge-

neralne do uchwalenia podatków, ciga zewszd pie-

nidze, gromadzi ludzi. Codziennie z kancelarji kró-

lewskiej id za podpisami króla listy do monych
panów, do goniejszych rotmistrzów, do starych a wy-

próbowanych wrojaków z wezwraniem, by szykowali

hufce i prowadzili je na wskazane miejsca.

Niezmordowana praca króla zaczyna wydawa
owoce.

Zbieraj si roty konne, staj w gotowoci bojo-

wej oddziay najemnej piechoty, tworzy si z niesy-

chanym trudem artylerja, bo Batory osobicie stara

si niemal o kadego puszkarza zosobna, a na ka-

dym kroku przezwycia musi niezliczone trudnoci.

Lecz nie zraa si niczem. Pracuje nieustannie, wglda
we wszystko. Energj, zapaem, wiar w dobry sku-
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tek swych zamierze pobudza do wspódziaania dziel-

niejsze jednostki i bardzo powoli, lecz stale powiksza
swe siy...

Gdask, wiedzc o czynnociach Batorego, równie
czyni przygotowania do obrony, sprowadza zacine
wojska, umacnia mury, szykuje si do walki. Na de-

kret króla i uwizienie posów nowT odpowiada zem-

st. Uzbrojone tumy mieszczastwa gdaskiego na-

padaj znowu na klasztor w Oliwie, niszcz go ogniem

armatnim, wszystkie budowle obracaj w gruzy, sza-

lej po wsiach okolicznych, roznosz dokoa mord
i poog. Jednoczenie wchodz gdaszczanie w po-

rozumienie z wrogami Polski, udaj si do cara i za

jego porednictwem nie bez powodzenia podburzaj

Tatarów do napadów na graniczne ziemie Rzeczy-

pospolitej.

Rozzuchwaleni bezkarnoci, w drugiej poowie
kwietnia rozpoczynaj buntownicy akcj zaczepn prze-

ciw wojskom króla.

Sta w okolicach Tczewa Jan Zborowski na czele

2.000 Polaków i Wgrów.
Otó ten oddzia postanawiaj gdaszczanie zasko-

czy znienacka przewaajcemi siami i rozgromi do-

szcztnie. Majc oprócz obsugi fortecznej i wielkiej

liczby uzbrojonych mieszczan, trzy tysice najemnej

piechoty, zwerbowanej w Niemczech, 1000 jazdy na-

jemnej i wasnej, oraz dobrze wywiczone oddziay
strzelców, decyduj si spróbowa szczcia w otwar-

em polu. Na czele wojsk gdaskich stoi Hans Winkel-
bruch z Kolna (zwany przez Polaków Janem Kolo-
czykiem), gony wojak, wsawiony szeroko dzieln
obron Magdeburga przeciw Karolowi V, a uchodzcy
za znakomito w rzemiole wojennem. Hetmanic
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za dobre pienidze caej sile zbrojnej Gdaska, Win-
kelbruch chcia popisa si sw sztuk i now zdo-

by saw.
Pod jego to dowództwem w dniu 16 kwietnia

(1577 r.) pónym wieczorem przez bramy miejskie wy-
szo 5.000 wojska i tyle uzbrojonego motochu. Caa
ta sia miaa uderzy na stojce pod Tczewem wojsko
Zborowskiego. Jednoczenie na statkach, wielk sztuk
opancerzonych, popyno Wis paruset strzelców, by
w odpowiedniej chwili wyldowa w Tczewie i bez-

bronne miasto opanowa si.
Ale Zborowski mia si na bacznoci.

Zebrawszy swe szczupe siy, wyruszy na spotka-

nie Niemców i na mil przed Tczewem rozstawi woj-

ska na drodze, wiodcej do miasta. Zdumia si Jan

Koloczyk, gdy mu w nocy czaty doniosy, e Zbo-

rowski stoi w szyku bojowym, przygotowany do od-

parcia ataku. Zatrzyma si hetman gdaski na noc,

ale nazajutrz, — powiada malowniczo Bartosz Pa-

procki — „zaczo si wojsko kolnowe sypa jako

czarny las'\ Widzc przed sob garstk nieprzyja-

ció, wódz gdaszczan umyli dokona cakowitego
rozgromu, a e by wódz dowiadczony, mdrze
a przezornie cay plan uoy. Ustawiwszy uzbrojo-

nych mieszczan na pagórkach, ogrodzi ich grubemi

dylami, a 200 rajtarom kaza zabawia przeciwnika.

Sam z reszt wrojska posuwa wzdu jeziora Lubie-

szowskiego, by od tyu zaatakowa Polaków. Droga

wioda przez grobl, przedzielajc jezioro. Dostawszy

si na wzgórza, Jan Koloczyk ustawi na nich dziaa

i „pocz koo nich szane kopa", wszystko czynic,

czego sztuka wojenna wymagaa. Na nic przecie nie

zdaa si mdro Koloczyka. Zborowski, widzc,
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co si wici, zmieni swe szyki. Pozostawiwszy nie-

wielki oddzia dla pilnowania jazdy gdaskiej i ogro-

dzonej dylami haastry, rzuci hajduków wgierskich
na lewe skrzydo niemieckie, a sam z jazd run na

Jana z Kolna od prawego skrzyda. Dzielnie spisaa

si piechota wgierska, a uderzenie jazdy byo tak

straszne, e wojsko gdaskie, pozostawiajc wszystkie

dziaa, rzucio si do ucieczki. Za uciekajcymi po-

gnali Polacy i pdzili ich przed sob, jak stado spo-

szonych owiec. Na grobli zacza si rze. Przera-

eni onierze gdascy, majc na swych karkach jazd,

nie próbowali nawet stawia oporu. Jedni ginli od

ciosów szabel, drudzy marli, miadeni kopytami koni,

inni jeszcze, szukajc rozpaczliwie ratunku, rzucali

si w jezioro i tonli setkami.

Na widok tej klski, ogrodzone dylami mieszcza-

stwo, opucio ubezpieczon pozycj i, ogarnite pa-

nicznym strachem, zaczo ucieka co tchu w pier-

siach a mocy w nogach starczyo^ W ten sposób caa
sia nieprzyjacielska rozsypaa si w jednej chwili

i biega przed siebie na zamanie karku. ród bez-

adnego tumu szaleli jedcy polscy, a za nimi szli,

jak wicher mierci hajducy wigierscy i w pie wy-

cinali tych, co ocaleli przed pocigiem jazdy. Siekc

i rbic, a nikomu nie dajc pardonu, tysicami tru-

pów nieprzyjacielskich zasali Wgrzy straszne pole

walki.

— „Trzy mile w pogoni a do samego Pruszca,—

donosi póniej Jan Zborowski królowi,— za nimi woj-

sko waszej kr. moci ich bio, gdzie przez wszystk

drog trup na trupie ley"...

Jako najstraszliwszym pogromem skoczya si

bitwa, postrada w niej sw saw pyszny obroca
97Stefan Batory.



Magdeburga, a wielk chwa okry si Jan Zborowski.

Zwycistwo byo najwietniejsze. Z gór 4.000 trupów
nieprzyjacielskich zalego pole bitwy, 1.000 jeców do-

stao sie do niewoli. Cay sprzt wojenny, mnóstwo
wozów, wszystkie dziaa wpady w rce zwycizców.
ród zabranych wrogowi sztandarów zwracaa uwag

-przepyszna chorgiew z napisem: Aurea Libertas
; (zota wolno).

[ ^ Klska u jeziora Lubieszowskiego przeja trwog
zbuntowanych mieszczan. Gdask zadra. Ale Batory

nie móg, niestety, wykorzysta wietnego zwycistwa
i pod jego urokiem zjawi si pod murami twierdzy.

Przygotowania byy w penym biegu, lecz na stanow-

cze dziaania czas jeszcze nie przyszed. A rado, ja-

kiej król dozna, dowiedziawszy si o wyniku bitwy,

zamciy niebawem dania samych zwycizców. Oto

rycerstwo przez posów domagao si od króla, aby
starodawnym obyczajem polskim „wysuga skoczya
si w dzie fortunnie wygranej bitwy". Jedni chcieli

cakiem porzuci chorgwie, drudzy na pewien czas

pragnli opuci szeregi.

A to wojsko byo gówn si króla, byo jego na-

dziej, byo orodkiem, do którego ciga nowe, z naj-

wjjkszym trudem formowane oddziay.

K Rce mogy opa, zwtpienie mogo ogarn ka-
dego wobec tej niesfornoci polskiej, wobec cigych
przeszkód, wobec niespodziewanych da, z któremi

trzeba byo si liczy, a które ca prac obróci mo-
gy wniwecz. Lecz król Stefan nie straci hartu, nie

da za wygran. Na dania wojska odpowiedzia,
e bynajmniej nie jest to obyczaj polski, by po zwy-
cistwie bro rzuca, gdy wojna nieskoczona. W ten

sposób zwycistwo monaby uczyni przegran bitw.
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Podniós zasugi rycerstwa, w którego wietnych czy-

nach „odnowio si staroytne mstwo polskie" i wy-
razi nadziej, e ci sami zwycizcy „przykadu szko-

dliwego zostawi nie bd chcieli a szczer saw
odnowienia dyscypliny wojskowej przodków, swych
innym poda bd woleli".

Udao si Batoremu zachci rycerstwo do wy-
trwania i odwróci klsk, groc mu od wasnego
wojska. Ale mimo nadzwyczajnych wysików nie zdo-

a król .zgromadzi si potrzebnych do oblenia po-

tnej fortecy. Przecigay si przygotowania, bo na

kadym kroku trzeba byo zwalcza trudnoci. Do-

piero 7 czerwca (1577 r.) móg Stefan opuci Mal-

borg i z niewielkiem, bo z 6.000-em wojskiem i 22

armatami wyruszy przeciw Gdaskowi.
Dwa miesice upyno od bitwy pod Lubieszo-

wem. Przez ten czas gdaszczanie zdoali oswoi si
z klsk, ochon z trwogi, wypeni luki w prze-

rzedzonych szeregach. Nie miaa Rzeczpospolita rod-

ków na zacigi onierza, na zakup sprztu wojennego,

na sprowadzenie z zagranicy biegych puszkarzy, ale

jedno jej miasto utworzyo w bardzo krótkim czasie

powan si obronn, mogo pozwoli sobie na spro-

wadzenie zacinych rot z Niemiec, z Danji, z Francji

i Szkocji. Gdask wróci do potgi. Posiadajc zna-

komit artylerj, obfito amunicji, swobodn przez

morze komunikacj ze wiatem, zbuntowani mieszcza-

nie, próbujcy po nieszczsnej wyprawie przez Jana

Zborowskiego nawiza z królem ukady, znowu pod-

nieli gowy i z wysokoci swych potnych murów,
spokojnie spogldali w przyszo.

Król Stefan, stanwszy pod twierdz, by zdania,

e oblenie naley zacz od zdobycia Latarni, albo-
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wiem w ten sposób odcinao si miasto od morza,

uniemoliwiao si dowóz ywnoci i wszelkich posi-

ków. Po zdobyciu tej warowni zamierza Batory roz-

pocz cis blokad, gnbi miasto bombardowa-
niem, morzy godem i, oddawszy od wiata a pozba-

wiwszy wszelkiej nadziei na pomoc z zewntrz, zmusi
oblonych do zdania si na ask i nieask. Podziela

pogld króla Jan Zamoyski oraz Ernest Wejer z Pucka,

dowodzcy zacin piechot, wojownik wielce do-

wiadczony. Ale Jan Zborowski, wojewoda Kostka

i kasztelan Firlej upewniali króla, e w Gdasku
istnieje silne stronnictwo pokojowe, e byle rozpocz
szturm do miasta, stronnictwo to wemie gór i twier-

dz podda.

Król nie zaniecha swego zamiaru, wysa Wejera

pod Latarni, a sam rozoy wojsko na Stolcenbergu

i kaza ostrzeliwa miasto, by si przekona, czy t
drog istotnie mona skutek osign.

Z obu stron przemówiy dziaa.

Ale po trzech miesicach oblenia, gdy Gdask
trwa niezdobyty, król wszystkie wysiki skierowa na

Latarni i w drewnianych oszacowaniach zamku ku-

lami ognistemi wznieci wielki poar. Dwa dni i dwie

noce zamek sta w pomieniach. W gruzy runa wiea
obronna z latarni, zaoga ustpia czciowo z zamku
i skrya si za szacami nad brzegiem morza, ale nie

przestaa broni dostpu do warowni. Wejer z naj-

wikszym trudem przerzuci przez Wis most z po-

wizanych linami odzi i rozpocz szturm, przewoc
na statkach sw piechot od pónocy Latarni, gdy

król od poudnia przez most przeprawia Wgrów
i Polaków. Zacine wojska gdaskie wyruszyy na

odsiecz i zajadle broniy zamku. Dwa dni trway krwa-
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we boje. Leg hetman wojsk gdaskich, Hans Wi-
kenbruch z Kolonji, ugodzony kul midzy oczy, ran
odniós komendant zamku, ale Latarnia trwaa nie-

zdobyta. Król nowy szturm nakaza, ale i ten nie

osign skutku. Nie dawa Batory za wygran i do
trzeciego szturmu szykowa swe wojska.

Tymczasem gdaszczanie dokadali stara, aby
most zniszczy. Dwa zapalone statki, naadowane
dziegciem i smo, jak dwa ruchome poary popy-
ny Wis ku mostowi, ale zbyt wielki ogie sprawi,

e oba si spaliy, nie dosigszy mostu. Wtedy obl-
eni innego uyli sposobu. Za rad pewnego Holen-

dra, nie zwaajc na ogie dzia polskich, porbali
liny i rozlunili wizania w kilku czciach mostu,

a nastpnie, korzystajc z pomylnego wiatru, pucili

z wod wielki a ciki okrt, który w sam rodek
mostu uderzy z tak moc, e most rozlecia si
z trzaskiem, a szcztki jego popyny ku morzu.

Bya to wielka klska dla wojsk oblniczych.
Król, wyczerpawszy prochy i kule, cofn si do

Malborga, by wzmocni swe siy, lecz nieugity w d-
eniu, niezraony niejK)wodzeniami, ani chwili nie my-
la o pofolgowaniu zbuntowanej twierdzy. Owszem,
z ca stanowczoci utrzymywa, e „tym zym lu-

dziom ani rzeki, ani wody, ani bota nie pomog",
e wszystko skoczy si „niedugo ku witszemu po-

ytkowi i dobremu Rzeczypospolitej". 1 z niesabnc
energj przystpi do nowych prac przygotowawczych.

Z przerwy w dziaaniach skorzystali gdaszczanie
j

i obmylili zuchwale upiesk wypraw na Elblg przy

pomocy statków duskich a pod wodz admiraa króla ;

duskiego, Eryka Munka. W nocy z 16 na 17 wrzenia
zbójecka flota, zupiwszy po drodze Frauenberg, wpa-
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da do portu w Elblgu i rozgonym hukiem armat

dala zua przestraszonym mieszkacom o swem
przybyciu. Trbacz, wysany do miasta, wezwa wa-
dze miejskie do rozpoczcia ukadów, ale elblanie

nie chcieli traktowa ze zdrajcami Rzeczypospolitej.

Noc upyna w niepokoju i trwodze. Nad ranem na-

pastnicy zapalili stojce u wybrzea spichlerze i, pu-

ciwszy je z dymem, rozniecili poar na przedmie-

ciach. Jednoczenie wojsko gdaskie rzucio si na

miasto i rozpoczo rabunek.

Ale król czuwa nad Elblgiem. Domylajc si

celu nowej wyprawy, posa na ratunek wiernemu

miastu piechot wgiersk pod dowództwem Bekiesza.

Dzielny Wgier, nadcignwszy w sam por, zjawi

si niespodzianie, jak zwiastun zbawienia, wpad z furj

na upieców, przerazi ich i, cielc drog trupem,

pdzi przed sob a do samego portu.

Elblg ocala.

Pomimo tej nauczki, gdaszczanie nie zaprzestali

pomniejszych wypraw rabunkowych. Ale czas pyn,
król przygotowywa si do nowego oblenia, wojna

obiecywaa przecign si dugo, a tymczasem wy-
czerpyway si zasoby pienine Gdaska, w miecie

dawa si odczuwa brak ywnoci i wielka dfoiyzna

trapia mieszkaców. Gdask y bogactwami Polski.

Uzbroiwszy si przeciw Polsce, nie móg rozwija si
i kwitn. Przysza refleksja. Dalsza wojna wobec
nieubaganego króla nie zapowiadaa nic dobrego.

Spokornieli hardzi mieszczanie i zaczli szuka oka-

zji, by wróci do posuszestwa i uzyska zniesienie

infamji.

Szczliwe okolicznoci przyszy im z pomoc.
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U króla w Malborgu bawili wanie posowie rze-

szy niemieckiej, by zaatwi spraw opieki nad ob-
kanym ksiciem pruskim, Fryderykiem Albrechtem.

t opiek zabiega brat stryjeczny ksicia, Jerzy

Fryderyk, margrabia na Anspachu: opieka oddawaa
w rce margrabiego wadz zwierzchnicz nad ksi-

stwem. Jako najbliszy krewny chorego, mia on prawo
do dziedzictwa, gdyby Albrecht zmar bezpotomnie.

Ale prawa nie przewidyway, kto w razie choroby

ksicia ma sprawowa wadz. ona chorego i stany

pruskie prosiy króla, by z wasnego ramienia wyzna-

czy rzdzcych komisarzy. Jerzy Fryderyk nie cie

szy si w Prusach zaufaniem. Król mia woln rk
i wedug wasnego uznania móg powzi decyzj.

Sprawa posiadaa wielk donioso dla Rzeczypo-

spolitej: na czele rzdów w Prusach mogli stan Po-

lacy i silniej zwiza je z Polsk. Albrecht, jak si
okazao póniej, chorowa jeszcze lat 40 i przey
dwóch opiekunów. A by to tak dugi przecig czasu,

e móg cakowicie zmieni wzajemny stosunek dwóch
pastw i Prusy Ksice, tak zowrogie w póniejszych

dziejach narodu polskiego, cakowicie od Polski uza-

leni.
Tymczasem król Stefan speni yczenia Jerzego

Fryderyka.

Niejednokrotnie czyniono z tego powodu ogromne
zarzuty Batoremu, utrzymujc, e decyzj swoj utru-

dni cilejszy i korzystniejszy dla Rzeczypospolitej

zwizek z Prusami.

Trudno przypuci, aby król nie dostrzega po-

mylnych okolicznoci i nie widzia, e nadesza sprzy-

jajca chwila, by w stosunku do Prus zerwa z chwiejn

polityk Jagiellonów Ale w owej wanie chwili nie
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by panem pooenia. Mia rce skrpowane i nie móg
decydowa swobodnie. Zgodnie z jego przewidywa-

niami, Rzeczpospolita ju bya powanie zagroona.

Srogie wieci drczyy króla w czasie umierzania
Gdaska. W marcu (1577 r.) Tatarzy spustoszyli Po-

dole i Woy, zapucili si a pod Dubno. Postawa

Turcji w dalszym cigu budzia obawy. Ale jeszcze

wiksze niebezpieczestwo grozio ze strony cara,

który, korzystajc z kopotów króla, wpad do Inflant

polskich i mordem a poog utwierdza w tym kraju

okrutne swe panowanie.

Wszystkie myli króla biegy na wschód i poudnie.

Gdask by spraw wewntrzn Polski, ale roz-

prawa z szalejcym w Inflantach carem, stawaa si

potrzeb nag, zagraaa najywotniejszym interesom

Rzeczypospolitej, wymagaa potnych rodków i ol

brzymich przygotowa. A tymczasem niepodobna byo
rozpoczyna wojny z Moskw, nie skoczywszy z Gda-
skiem. Król gwatownie potrzebowa pokoju nad Wis.
A wanie posowie rzeszy, zgodnie popierajcy da-
nia Jerzego Fryderyka, otrzymywali listy od gdasz-

czan, by przyczynili si do zawarcia z królem pokoju.

Byo to cenne porednictwo, bo niemiecki Gdask
wielce liczy si z niemieckiemi pastwami rzeszy,

które mu pomagay. Tak wic pomidzy decyzj Ba-

torego w sprawie Prus a spraw Gdaska, nie trudno

dopatrze si cisego zwizku. Sprawa ta waciwie
bya zdecydowana ju wczeniej, na radzie senatorów

we Wocawku, gdy król, pozbawiony przez sejm

wszelkich rodków, szuka pomocy i wysya do mar-

grabiego poselstwo po zasiki pienine. Czonek tego

poselstwa, dziejopis Bielski utrzymuje, e król, naglo-

ny okolicznociami, musia tak uczyni, a wszystko
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wiadczy, e w pooeniu ówczesnem nie mia innego

wyjcia.

Ukady z Gdaskiem, wznowione przy pomocy nie-

mieckiej, pomylnym skoczyy si rezultatem.

Ukorzyo si dumne miasto i przemawiao do króla

coraz pokorniejszym gosem. Ale lc listy pene skru-

chy, bagajc o miosierdzie, targowao si zawzicie

o warunki z posami królewskimi i tysiczne robio

trudnoci. Lecz król by nieugity i da wszystkiego,

czego domaga si od pocztku.

Ostatecznie, po dugich i zacitych targach, dnia

12 grudnia 1577 r. stan ukad, koczcy uciliw
wojn.

Gdask zobowizywa si prosi króla o przeba-

czenie, zapaci ratami w cigu lat czterech 200.000 zp..

zoy przysig wiernoci, rozpuci onierzy, da
na odbudow klasztoru w Oliwie 20,000 zp., wreszcie,

zgodnie z dawnemi zwyczajami, wpaca do skarbu

nalene opaty. Ze swej strony król przyrzek znie
infamj, potwierdzi w myl przysigi koronacyjnej

prawa i przywileje gdaszczan, zapewni im swobod
wyznania. /

Inne sprawy sporne zostay odoone do decyzji

najbliszego sejmu.

Dnia 16 grudnia 1577 r. komisarze królewscy od-

bierali w sali ratuszowej przysig od wadz miejskich.

Wojna z Gdaskiem bya skoczona.
Dziki energji i staoci króla, najwaniejsza stra-

nica przestworów Batyku pozostaa we wadaniu pol-

skiem.

Prócz olbrzymich kopotów wojna ta nic nie przy-

niosa królowi. Nie przysporzya mu nawet sawy
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wojennej. Ale król rozumia to dobrze, sam bowiem
pisa, e kto spraw wojennych jest wiadom, temu
wiadomo, e nieraz „zawoani walecznicy" znacznie

sabsze miasta o wiele duej dobywali, uchylajc si
od brania ich szturmem, aby je w caoci z nagro-

madzonemi dostatkami i bogactwem, kwitnce i nie-

zniszczone, pod moc swoj wzi mogli.

I Gdask, acz póniej na sejmie uzyska znaczne

ulgi, nie osign swym buntem adnych korzyci.

A jednak ta wojna bya wielkiem dla kraju nie-

szczciem.
Rozzuchwalia cara, wywoaa napad Tatarów, bya

gówn przyczyn doniosej a niekorzystnej decyzji

w sprawie Prus Ksicych, oderwaa króla od innych

zada, na pótora roku pochona jego siy, zapa,

energj, oddalia go od narodu, zmusia do odoenia
wielkich zamiarów, które dugie lata piastowa w gbi
swej duszy, a których si nie wyrzek, gdy jecha do
Polski, by zasi na tronie Jagiellonów. Osignwszy
cel, nie przesta by Wgrem i Wgry za sw ojczy-

zn uwaa. Ale jako król polski poczuwa si do
obowizku sta na stray honoru Rzeczypospoli-

tej, walczy z jej nieprzyjaciómi, broni jej caoci
i stan do ornej rozprawy z jej miertelnym

wrogiem.

Wojna z Moskw bya zreszt w zgodzie z jego

wielkim planem, gdy dopiero po zapewnieniu Polsce

pokoju móg zabra si do wielkiego dziea, które

byo promiennem marzeniem jego ycia, miao bo-

wiem zama moc Turcji, zapewni pokój pastwom
chrzecijaskim i wyzwoli ukochane Wgry.

Czekao króla nielada zadanie.
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Okrutny car Iwan by wrogiem potnym, panowa
na niezmiernych przestrzeniach, posiada olbrzymie

rodki, a wojowa mieczem, chytroci i zdrad.

Na walce z Iwanem Gronym upyno Batoremu

pó panowania w Polsce.

Straszny wróg Rzeczypospolitej zasuguje na bli-

sz uwag.
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V.

IWAN GRONY*
r

Ry ten straszny wróg dwukrotnie kandydatem do

korony polskiej. A nie wypyna ta kandydatura

przypadkowo, nie wysuno jej jedynie przekonanie

szlachty, e car moskiewski, zasiadszy na tronie pol-

skim, przestanie roci sobie pretensje do ziem litew-

sko-ruskich, e, budujc zoty most zgody pomidzy
Polsk a Moskw, dokona wielkiego dziea ku chwale

i szczciu obu narodów. Nie tylko masa szlachecka,

naogó ciemna, a prostolinijnie rozumujca, mylaa
o wyborze Iwana. Zwolennikiem tej kandydatury by
Jan Zamoyski, którego wielki rozum polityczny kae
si gbszych domyla pobudek. oddaniu tronu

pónocnemu barbarzycy myla ostatni z Jagiellonów,

bystry Zygmunt August, król przezierajcy przyszo
dalek, statysta mdry, wytrawny. To ten król wi-

dzia w carze miertelnego wroga, wobec caego sej-

mu opakiwa utrat Poocka, chcia z Iwanem wal-

czy na mier i ycie, a zada mu cios straszliwy,

przeciwstawiajc zaborczoci carskiej wiekopomne
swe dzieo: unj lubelsk. T unj szachowa Zyg
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munt August zaborczo Iwana, t unj wolnych i rów-

nych z równymi i wolnymi nie bez powodzenia wa-

bi ku Polsce ludy, lece pomidzy Rzeczpospolit
a pastwem moskiewskiem i w samej stolicy cara,

ród jego wasnych bojarów budzi zbrodnicze w po-

jciu carskiem marzenia. Idea wolnoci polskiej, idea

powizanych zotemi nimi tej wolnoci ludów pro-

mieniowaa szeroko, w samej ^swej zasadzie obalaa

despotyzm i krwawe panowanie cara.

Dla Zygmunta Augusta wprowadzenie na tron pol-

ski Iwana równao si rozszerzeniu wolnoci polskiej

na cae jego pastwo. Ta wolno, ogarnwszy na-

ród moskiewski, miaa w nim zabi instynkty niewol-

nicze i poprowadzi szlakami tej samej przyszoci, ku
której Polska wioda podówczas zwizane z ni ludy.

Zamoyski, który, cieszy si zaufaniem Zygmunta

Augusta, zna zapewne pobudki, co skoniy ostatniego

Jagiellona, schodzcego bezpotomnie ze wiata, do

rzucenia projektu oddania korony polskiej pónocne-

mu wadcy. Zamoyski równie pocignity zosta

wietn perspektyw zaatwienia sporu polsko -mo-

skiewskiego ku nowej chwale Rzeczypospolitej. Ale

dania carskie najwidoczniej otworzyy mu oczy na

istotne zamiary Iwana, bo porzuci jego spraw i na

piastowskim tronie Piasta chcia osadzi.

A te zamiary tkwiy gboko nie tylko w polityce

poprzedników Iwana Gronego, ale w nim samym,

w jego caem yciu, wyrosem na gruncie niewolnic-

twa, w jego naturze, w jego wychowaniu, wreszcie

w jego programie, który wypracowa dla swego car-

stwa, a który mia je uczyrtf wiatow potg o swo-

istym charakterze moskiewskim, wrogim kulturze Eu-

ropy, a nienawistnym prdom wolnoci, której ródo
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bio w Rzeczypospolitej i sigao swemi strumieniami

na wschód, pónoc i poudnie.

Zygmunt August w samym carze chcia zabi cara.

Byo to niepodobiestwo. Iwan Grony, poprzednik

Piotra Wielkiego, nie prowadzi jakiej polityki oso-

bistej, lecz polityk moskiewsk, zgodn z deniem
swego narodu, na narodowych instynktach moskiew-

skich opart, z gbin ducha moskiewskiego wysnut.
Ta polityka przez dugie wieki bya drogowskazem
dla carów póniejszych, a po upywie trzech stuleci

nie przestaa budzi zachwytu i podziwów.
— „To bya, — powiada o Iwanie Gronym znany

historyk rosyjski, prof. Traczewski, — jedna z tych

natur tytanicznych, które z oddali wieków uderzaj
potomnych swoj wielkoci, jak niewzruszone supy
graniczne, stojce na rubiey dwóch epok".

Iwan Grony, zdaniem nie tylko prof. Traczewskiego,

ale wielu historyków rosyjskich, by wodzem nowej

epoki, wodzem, który z wntrza narodowego wydo-
by na janie potg moskiewsk, tchn w ni swego

ducha, nada jej ksztat, bieg i kierunek.

Niepodobna zrozumie tej strasznej a s? niezwykej

postaci bez wniknicia w dziecistwo Iwana, bez po-

znania warunków, ród których wzrasta, uczy si
myle, cierpie, nienawidzie i rzdzi.

Iwan Grony mia lat trzy, gdy odumar go ojciec,

lat om, gdy utraci matk, Helen Wasilówn Gli-

sk, otrut przez podstpnych bojarów. Pozostawiony

sam sobie, opuszczony przez wszystkich, w zara-

niu swej modoci pas oczy widokiem okruciestw
i zbrodni. W jego zastpstwie, jako maoletniego

w. ksicia, do wadzy dorwali si potni ksita
Szujscy, wywodzcy swój ród od Ruryka. Pierwszym
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ich czynem byo rzucenie si na faworyta otrutej

Heleny, ksicia Telepniewa-Oboleskiego, którego wtr-
cili do wizienia i zadrczyli godem. Póniej rozpo-

czli walk z ksiciem Bielskim, który si od Gedy-

mina wywodzi, a równie roci sobie pretensje do

wadzy. Szujscy uknuli przeciw rywalowi spisek, po-

rwali Bielskiego podstpem z wasnego domu, wysali

go z Moskwy, a nastpnie kazali zamordowa.
Usunwszy swych wrogów, Szujscy opiekowali si

maoletnim w. ksiciem i rzdzili wszechwadnie. Nie

majc nikogo nad sob, z nikim nie dzielc wadzy,
rabowali skarb pastwa, popeniali niesychane nad-

uycia, a jeli znalaz si miaek, coby im usiowa
przeszkadza, to gin w lochach wizie lub odda-

wa ycie pod pakami siepaczów.

Przyszy car Moskwy traktowany by, jak dziecko

ebracze. Nieraz cierpia gód, nieraz nie mia si

w co ubra. Lekcewaony, godny, obdarty, niena-

widzi swych drczycieli. A mia nienawidzie za co,

bo dranili go, upokarzali, pozwalali sobie nawet

w obecnoci chopca bezczeci pami jego rodzi-

ców. Nieszczliwy sierota przywiza si do bojara

Fiedora Woroncowa, który, by moe, z wyrachowa-

nia okazywa przyszemu wadcy wspóczucie. Do-

strzegli to Szujscy i postanowili zamordowa ulubieca

wielkoksicego, w obawie, by ten nie zaj kiedy
ich miejsca. Nie zwaajc na nic, nie liczc si z wra-

eniem, jakie mog wywoa, w oczach Iwana rzucili

si przy pomocy innych bojarów na nieszczsnego

Woroncowa, zaczli go policzkowa, drze na nim

szaty, bi i katowa w najstraszliwszy sposób. Proby
Iwana wstrzymay morderców. Ale miy sercu chopca
Woroncow zesany zosta do Kostromy.
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ród takich wydarze upyway lata chopice przy-

szego cara.

Iwan ju w zaraniu swego ycia oddycha powie-

trzem, przesyconem wyziewami krwi. Wzrasta w atmo-

sferze gwatów, morderstw, tortur i okruciestw. By
ciekawy, zdolny, ywy i pojtny, ale nikt nie myla
powanie o rozwijaniu jego umysu. Chopiec ksztaci

si sam. Wsuchujc si w jki drczonych ofiar, ma-

jc uszy pene zorzecze i przeklestw, studjowa
ojców kocioa i z upodobaniem pochania pismo

wite. Pozbawiony wszelkich podstawowych wiado-

moci, -wytworzy sobie zczasem jak teorj, która

bya przedziwn mieszanin pisma witego z poj-
ciami, wyniesionemi z wasnych dowiadcze ycio-

wych. Bya to jaka religja okruciestwa, a zarazem

religja samoubóstwienia. Rozwinito w nim najgorsze

instynkty, nauczono go gardzi yciem i godnoci
ludzk, ale z piersi syna Wasyla, nie wydarto szalo-

nej dumy, nie zabito w nim wiadomoci, e stanie

kiedy na czele rzdów. Iwan, przypatrujc si temu,

co czyni bojarowie, rozumia, e jemu, ich panu wolno

o wiele wicej. Mody tygrys cierpia i czai si do

skoku. Wczenie mia przekona swych mistrzów, e
ich nauka w las nie posza. Jako niespodziewanie

dla wszystkich, majc lat trzynacie, po raz pierwszy

pokaza drapiene pazury. Oto rozkaza oprawcom
porwa i zabi gównego swego opiekuna, Andrzeja

Szujskiego.

Stao si, jak kaza.

Iwan zrozumia, e doszed do wadzy. Od tej pory

wypowiada walk pragncym wzmocni swe znacze-

nie bojarom, których nienawidzi, którym nie moe
zapomnie, jak nim, swym panem poniewierali. Wic
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sypi si nieaski, wyroki, kary, wymierzane znienacka

modziutka, lecz mia, pewn siebie rk. Iwan jest

podejrzliwy, nie ufa nikomu, w kadym widzi zdrajc.

Powróconego z wygnania Woroncowa sam skazuje

niebawem na w}rgnanie, Buturlinowi kae wyrwa j-
zyk, innych ciga torturami w wizieniach. Nikt nie

protestuje, nikt nie omiela si stawi mu czoa'. Korz
si przed nim bojarowie, patrz na niego z zabobon-

nym strachem, suchaj go lepo. W siedemnastym

roku ycia (1546 r.) w. ksi owiadcza metropolicie

i bojarom, e postanowi si oeni, a przedtem ko-

ronowa si na cara. Powouje si na przykad pra-

ojców, powiada, e chce i ladami Monomacha.
Rozczula si metropolita, ze zami w oczach podzi-

wiaj bojarowie mdro modziutkiego monarchy, nie

mog wyj ze zdumienia, e wielki ksi ma od-

wag przyj tytu, którego nie omielili si uywra
ojciec i dziad jego.

Od tej pory zaczyna si panowanie cara.

Pierwsza z szeciu on jego, Anastazja, córka zna-

komitego bojara Zacharyna-Koszkina umie agodzi
krwioercze instynkty maonka. Po pewnym czasie

ustaj gwaty i morderstwa. Car, przy pomocy popa

Sylwestra i dworzanina Adaszewa, zajmuje si prawo-

dawstwem, urzdza wewntrzne stosunki w pastwie,

zwouje sobór ziemski, póniej sobór duchowny, wy-

chodzi z procesj do ludu, prosi o przebaczenie za

krew przelan z winy bojarów, obiecuje by sprawie-

dliwym, miosiernym. Po dziesicioletnim okresie spo-

kojnych rzdów car zmienia si. Sylwestra skazuje

na zesanie do klasztoru soowieckiego na wyspie ród
Biaego morza, Adaszewa odsuwa od siebie i wysya
do Inflant. Po mierci pierwszej ony zaczyna pi,

Stefan Batory. - 8 H'"*



hula, pawi si we krwi bojarów. Podejrzewa ich

nieustannie o zdrad i tpi bez miosierdzia. Ale

rodki, których w stosunku do nich uywa, wydaj
mu si niedostateczne. Szuka sposobów nowych, sku-

teczniejszych, dochodzi do samowiedzy, czem car by
powinien.

I wpada na pomys nadzwyczajny.

W kocu r. 1564-go ku najwikszemu zdumieniu

mieszkaców Moskwy Iwan z caym dworem, z dziemi,

ze sub, ze witemi ikonami, ze skarbem, opuszcza

manifestacyjnie stolic i przenosi si do sobody Ale-

ksandrowskiej. W miesic potem przesya do metro-

polity pismo, w którem wyliczywszy zdrady, przestp

stwa i zbrodnie bojarów oraz duchowiestwa, owiad-

cza, e postanowi zrzec si wadzy, opuci pastwo
i osiedli si, gdziekolwiek Bóg wskae. Jednoczenie

rozkazuje metropolicie odczyta publicznie nadesan
przez niego hramot do kupców i caego „prawo-

sawnego chrzecijastwa" miasta Moskwy, w której to

hramocie upewnia lud moskiewski, e darzy go sw
ask i nie ma mu nic do zarzucenia. Rzuca zarze-

wie niezgody pomidzy lud a bojarów i duchowie-
stwo, wiedzc zgóry jaki bdzie rezultat.

I nie zawrodzi si w przewidywaniu.

Na wie o postanowieniu cara jk rozpaczy pod-

nosi si w Moskwie. Wysana do Iwana deputacja

baga go, by rzdzi, jak chce, byle tylko z powrotem

wadz uj w swe rce. Na to wanie czeka, tego

si spodziewa. Wic pozwoli si ubaga, ale za-

strzeg, e inaczej swe pastwo urzdzi, e zdrajców

i buntowników ciga bdzie sw nieask, e bdzie
ich kara, wizi, traci, a majtki zabiera na rzecz

skarbu. Deputacja godzi si na wszystko: car ma ca-



'kowicie rozwizane rce, otrzymuje przyzwolenie sto-

licy na takie rzdy, jakie sam uzna za stosowne.

Wtedy tworzy synn oprycznin, otacza si
dworem, zoonym z ludzi zaufanych, z opryczni-
ków, którzy skadaj przysig, e speni wszelki

rozkaz carski, e wyrzekn si ojca, matki, brata, e
bd pilnowali cara i jemu jednemu suyli. Iwan
tworzy now epok w yciu pastwa moskiewskiego.

Jego oprycznicy z wyszytemi na czaprakach miotami
i psiemi gowami na znak, e wymiataj z pastwa
zdrad, a carowi s wierni, jak psy, zrozumieli sw
rol i odrazu stanli na wysokoci zadania.

Teraz dopiero od osoby cara powiaa groza na

cae pastwo.
Zadraa ziemia moskiewska pod ciosami katów,

zawya z bólu, przeraenia, lku, skulia si nabonie
u nóg cara, czekajc nieustannie na nowe wybuchy
jego gniewru, jak na bijce z zagniewanego nieba pio-

runy. A Iwan Grony, wzniósszy nad t pokorn,

niewolnicz ziemi topór dzikiej pomsty, na jedn
chwil nie ustawa w swej pastwowej pracy. Ciosy,

które zadawa, byy byskawicznie szybkie, zwrotne,

nage, a nieodgadnione, jak sama myl cara. Iwan nie

szczdzi mów, kobiet, starców, dzieci, mordowa
swych wTogów, mordowa swych przyjació. Monaby
powiedzie, e mordowa lepo, niepoczytalnie, gdyby

nie jego metoda, gdyby nie jego widoczna dno,
by cay naród lka si nieustannie, by blade widmo
mierci cigle mia przed oczyma, by kadego owie-

wao lodowate tchnienie carskiego okruciestwa.

Jako nikt nie móg by pewnym dnia jutrzejszego,

nikt nie móg wiedzie kiedy, za co i w jaki sposób

dosignie go krwawa rka straszliwego cara.
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Ulubieniec Iwana Wiaziemski wyzion ducha ród
najstraszniejszych tortur. Drugi ulubieniec Basmanow
zgin, zabity na rozkaz carski rk wasnego syna.

Arcybiskup nowogrodzki, zaszyty w skór niedwie-
dzi, rzucony zosta zgodniaym psom na poarcie.

Przeoony klasztoru soowieckiego, syncy ze wi-
tobliwego ycia zakonnik Filip, przyjwszy skutkiem

nalega carskich godno metropolity, z wielk odwag
publicznie napomina Iwana, aby zaprzesta krwawego
dziea. Wtedy Filipa oskarono o zdrad. Oprycznicy

wywlekli go z soboru uspieskiego, zdarli z niego

szaty i ku oburzeniu ludu, który, kajc, bieg za ko-

chanym metropolit, powlekli go na saniach, bijc po

gowie miotami. Ale lud nie mia sprzeciwi si
oprawcom. Filip zosta wtrcony do klasztoru w Twe-
rze. Po pewnym czasie zjawi si w klasztorze synny
oprycznik Maluta Skuratow i zada, by Filip prze-

sa carowi swe bogosawiestwo. Nieustraszony sta-

rzec odpowiedzia, e moe bogosawi tylko ludziom

cnotliwym. Wtedy zbir carski zadusi go wasnemt
rkoma.

Tak zgin najwyszy dostojnik duchowny w pa-
stwie.

Taki, lub gorszy jeszcze los czeka kadego, na

kogo pady zagniewane oczy cara lub oczy jego

opryczników.

Morderstwom jednostek towarzyszyy morderstwa,

dokonywane zbiorowo.

Wicher mierci rozhula si po olbrzymich prze-

strzeniach pastwa moskiewskiego. Wszystko drao
r

wszystko byo pogrone w niepokoju i trwodze, nikt

nie omieli si skary lub protestowa. Jeden car

by spokojny, jeden car skary si nieustannie i na-
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wet w testamencie swym wyrzeka, e nikt si nad
nim nie uali, nikt go nie pocieszy, e wszyscy pac
mu zem za dobre, nienawici za mio. Pobony
car mordowa i modli si. Modli si i mordowa.
Chodzi do cerkwi, obmyla tortury i prawi o Bogu
^miosiernym.

A tymczasem cae prowincje pawiy si we krwi.

Wobec okruciestw Iwana bledn okruciestwa
witej inkwizycji, Filip II staje si szlachetnym,

okrutny ks. Alba—litociwym, a Henryk VIII i Cezar

Borgja wygldaj, jak partacze, co w krwawem rze-

miole nie dosigli poowy tej wysokoci, na jak
umia wznie si car moskiewski, ten kat nad kty,
demon mordu, genjusz okruciestwa.

Przykad ukarania Nowogrodu, podejrzanego o sprzy-

janie królowi polskiemu, moe i w zawody z przy-

kadami zbiorowych morderstw za czasów Nerona.

Na Nowogrodzie Iwan postanowi okaza niena-

wistnemu królowi, jak traktuje poddanych, którym
wolno polska, a przedewszystkiem znienawidzona

unja lubelska nasuna myl szukania opieki pod skrzy-

dami Rzeczypospolitej. Chcia zarazem odstraszy

na zawsze wszystkich swych poddanych od podobnej

próby. Istotnie dzieo unji oddziaywao na umysy
wyksztaceszych bojarów. Niektórzy z nich, uciekajc

przed toporem carskim, w Polsce znajdowali schro-

nienie. Iwan na myl o tych zdrajcach szala, albo-

wiem nienawidzi panujcej w ssiedniem pastwie
AYolnoci, a wszelkie stosunki z Polsk uwaa za naj-

cisz zbrodni. Wic wystarczyo oskarenie Nowo-
grodu o ch oddania si pod opiek królowi pol-

:skiemu, wystarczyy dokumenty, których autentyczno
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budzia wielkie wtpliwoci, by na nieszczsne miasto

cign straszn pomst.

W styczniu 1570 roku zjawi si w Nowogrodzie

pierwszy oddzia karny, otoczy miasto, by nikt nie-

móg uciec, i, rabujc cerkwie oraz prywatny doby-

tek, rozpocz aresztowania. Tysice ludzi zakuto^

w kajdany. Wkrótce potem przyjecha na sd sam

car, przyjecha ze starszym synem, z caym dworem
i strzelcami. Piciuset mnichów, porwanych z klaszto-

rów w Nowogrodzie i okolicy, zaraz kaza zatuc ki-

jami na mier. Wadyk, który przed wityni wi-

ta go krzyem, nazwa wilkiem i zdrajc, by jednak

na naboestwie, a nastpnie uda si do paacu wa-
dyki na obiad. Niespodziewanie w czasie uczty wy-

da ryk przeraliwy. Na ten sygna otoczenie carskie

porwao si do rabunku paacu, a nastpnie soboru.

Wadyk uwiziono.

Car uda si na Horodyszcze. Tutaj codziennie

przed oczy carskie przyprowadzano kupców, urzdni-

ków, osoby wszelkiego stanu i powoania. Winiów,
dla wydarcia zezna, poddawano wyszukanym tortu-

rojg, potem oblewano jak ciecz, któr podpalano

i ywych ludzi, poncych jak pochodnie, wleczono

saniami do miasta i strcano z mostu do rzeki. Ko
bietom krpowano rce, wizano nogi i topiono je

wraz z dziemi, przywizanemi do piersi. Na falach

penej trupów i cia okrwawionych rzeki unosili si
w maych zwinnych ódkach carscy siepacze i pilno-

wali, by nikt nie ocala. Kto, czynic nadludzkie wy-
siki, próbowa wydosta si z toni, ten otrzymywa
w gow uderzenie siekier lub pchany pikami, po-

gra si w toni.
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W ten sposób w cigu piciu tygodni tracono co-

dziennie po kilkaset osób. W szóstym tygodniu zaczto
upi cerkwie, klasztory, sklepy, rozwala domy. Wiel-

ki Nowogród sta si ma, pen trupów i ruin mie-

cin. Ale Iwan nie poprzesta na Nowogrodzie, lecz

ca jego okolic w promieniu dwustowiorstowym po-

stanowi podobnie ukara. Na rozkaz cara rozeszy
si na wszystkie strony jego karne druyny. Wszdzie
burzono siedziby ludzkie, rbano drzwi, okna, rozwa-

lano ciany, rabowano mienie, wzniecano poog,
w pie wycinano mieszkaców. Caa okolica, pena
zbryzganych krwi ludzk gruzów i zwalisk, staa si
jednym, o pomst do nieba woajcym cmentarzem.

Tak rzdzi Iwan Grony w swem carstwie.

I doprowadzi do tego, e nie byo w tern pastwie

innej woli oprócz woli cara, nie byo innej myli
oprócz myli carskiej. Kady musia tak y, praco-

wa, oddycba, mordowa i umiera, jak si podo-

bao carowi. Zagaso wszystko. Jedynem wiatem,
jedyn prawd, jedynem prawem stao si jedyno-

wadztwo carskie. Przez morze krwi, przez góry tru-

pów doszed Iwan Grony do samodzierawia, utrwali

je na dugie wieki, uczyni z niego religj narodow.
Gosi, e „prawda i wiato dla narodu jest w pozna-

niu Boga i wadcy od Boga danego". Iwan sam si

uwaa za boga w swem carstwie. Duga niewola ta-

tarska wyrobia w narodzie moskiewskim instynkty nie-

wolnicze. Iwan te instynkty pogbi, rozwin i utrwali.

Wszystkich swych poddanych przemieni w niewolni-

ków i z niewoli caego ludu moskiewskiego uczyni fun-

dament, na którym rozrosa si i wybujaa potga

caratu. Iwan wynalaz do tej potgi drog i stworzy
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j dla narodu moskiewskiego, tak jak naród moskiew-
ski wyhodowa i stworzy sobie Iwana.

Pan ycia i mierci, wszechwadny samodzierca

w swem pastwie, car uwaa si za istot wysz
w stosunku do innych monarchów. W uczonoci swej

wywodzi swój ród wprost od brata Juljusza Cezara,

popisywa si tak Wysokiem staroytnem pochodze-

niem i, by moe, uwierzy w nie zczasem. Innych

monarchów, z wyjtkiem sutana, który by w jego

oczach panem z panów, traktowa wyniole, jako istoty

nisze, nie mogce si z nim mierzy wspaniaoci
rodu. Z królem szwedzkim, jako królem „pochodze-

nia chamskiego" nie chcia nawet bezporednio trakto-

wa. Posom Rzeczypospolitej nieraz okazywa wzgard.
04. cesarza i innych monarchów da, by pierwsi

przysyali do niego wielkich posów „sam posugiwa
si gocem lub posem zwykym a wielkie poselstwo,

upowanione do traktowania, wysya, a przynajmniej

wysya si stara po uprzedniem wysaniu takiego

poselstwa do Moskwy przez zainteresowane mocar-

stwo, choby to interes by wspólny, albo nawet wy-

cznie interes carstwa. Liczy si z chanem krym-

skim, ale gdy czu si na siach, okazywa mu jawn
pogard. Posom chana, przysanym z daniem ha-

raczu, rozgniewany Iwan kaza pewnego razu obci
uszy, nosy, wykraja wargi i tak okaleczonych wy-
prawi z powrotem. A chanowi zamiast haraczu po-

sa topór, na znak, by strzeg swej gowy przed gnie-

wem cara moskiewskiego.

By grony dla ssiadów. Posiada wielkie bogac-

twa, olbrzymie rodki pienine, a setki tysicy zbroj-

nego ludu stawao w szeregach na jego zawoanie.

Korzystajc z niepokojów w carstwie kazaskiem, pod-
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bi je w r. 1552 i przyczy do swych posiadoci.

W cztery lata potem taki sam los spotka carstwo

astrachaskie.

Iwan sta si panem caej Wogi, posun swe gra-

nice a do podnóa gór Kaukazu.
Takim wietnym rezultatem uwieczone podboje

rozpaliy w carze dz dalszych zaborów Zkolei

zatrzyma wzrok na Krymie. Ale za chanem krym-
skim sta sutan turecki, a z wojownicz Turcj, sto-

jc wówczas u szczytu swej wojennej sawy, nie wa-

y si Iwan Grony rozpoczyna walki. Pozostawi
to nastpcom, sam postanowi zwróci swe wysiki na

zachód. Jako pan „wszystkiej Rusi" mia pretensje do
wszystkich ziem ruskich w granicach Rzeczypospolitej.

Zacz o tych ziemiach mówi, jako o swojem dzie-

dzictwie, roci sobie prawo do Kijowa, Woynia, Po-

dola, a za Bugiem chcia widzie zachodnie granice

swych posiadoci. I do Prus roci sobie pretensj,

twierdzc, e ten kraj nalea do jego przodka, jakie-

go Prusa, którego sobie wymyli, bo mia na zawo-

anie takich przodków, jacy mu t}rlko mogli by po-

trzebni. Ukada si z cesarzem, zamierza rozszarpa

Polsk, a wojn z ni rozpocz w Inflantach, które

daway Moskwie niezbdny dla jej dalszego rozwoju

l dostp do morza, a byy kluczem do opanowania

Vziem litewsko-ru? kich.
~ Pomidzy Rzeczpospolit a potnem carstwem

musiao doj do miertelnej rozprawy.

Rozkad zakonu rycerzy mieczowych, dokonany
ostatecznie pod wpywem reformacji, ju w r. 15jfr

skoni Zygmunta Augusta do czynnej interwencji

w Inflantach. Ale w roku nastpnym wkroczyy do
Inflant wojska moskiewskie, w r. 1560 Szwedzi zajli

121



Estonj, wreszcie brat króla duskiego Magnus opa-

nowa wysp Ozylj. Zacza si wojna, prowadzona
przez cztery pastwa, zainteresowane panowaniem na

wybrzeach Batyku.

Zygmunt August widzia jasno niebezpieczestwo,

gdyby potny car posiad krain, „yzn, hojn,
zamkami i miasty budown, porty morskiemi obfit"

i gdyby z tej krainy móg czyni zagony na Litw.
Wic wojn z carem rozpocz. Wojska królewskie

stoczyy zwycisko kilka bitew z Moskalami, odebray
im par zamków. Inflantczycy w obawie przed ca-

rem oddali si pod opiek Polski i w r. 1561 przez

stany swoje dobrowolnie zoyy Zygmuntowi Augu-

stowi przysig poddacz. Kettler, ostatni mistrz za-

konu otrzyma Kurlandj i Semigalj, jako dziedziczne

ksistwo lennicze Rzeczypospolitej, a Ryga dostaa

samorzd i przywileje na podobiestwo Gdaska.
Ale car nie myla ustpowa, a wmieszanie si

Szwecji i Danji obok rozprawy ornej wywoao za-

wikane zapasy dyplomatyczne. Próbowa Iwan na-

koni do zdrady Kettlera, potem sprowadzi do Mo-

skwy Magnusa, oeni go ze sw siostrzenic, uczyni

go swoim lennikiem i mianowa „królem liwoskim".

W roku 15G3 niespodziewanym napadem zdoby na

Polsce Poock, a cho w otwartem polu wojska mo-
skiewskie w spotkaniu z bitnymi Litwinami stale po-

nosiy poraki, car odrzuca dumnie propozycje po-

kojowe i nie ustawa w deniach, by cae Inflant}'

zagarn pod swe bero.

Zygmunt August by bystrym politykiem, ale nie

by wodzem, nie umia wyzyska kopotów Iwana

i zwycistw wojsk litewskich. W roku 1570 zaw7ar

z carem rozejm na trzy lata. zabezpieczy na pewien
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czas Inflanty od napadów carskich, ale utraci Poock,
a carowi da mono wkroczenia do Estonji i rozpo-

czcia wszystkiemi siami wojny ze Szwecj.

Car nie wyrzek si na chwil zamiaru zdobycia

caych Inflant, lecz po mierci Zygmunta Augusta

wstrzymywa si z krokami zaczepnemi. koronie

polskiej myla w czasie obu bezkrólewi, to udzi si
nadziej pozyskania Litwy, to znowu czeka, a si

wyjani pooenie. Ale gdy na tronie polskim za-

siad w r. 1576 Stefan Batory, car przyj wysaców
Batorego, lecz da, aby nowy król przysa wielkie

poselstwo celem omówienia warunków wzajemnej zgo-

dy midzy Rzeczpospolit a Moskw.
By jednak dotknity, e Batory podobnie jak Zyg-

munt August nie nazywa go carem, e nie przyzna-

wa mu tytuów ksicia smoleskiego i poockiego,

a natomiast siebie mieni panem Inflant, które, jak

mówili posom polskim bojarowie, s ziemi prawo-

wit cara.

Bunt Gdaska wyda si Iwanowi odpowiedni
chwil do rozpoczcia kroków zaczepnych.

Najpierw jednake postanowi odebra Szwedom
Rewel. W styczniu 1577 r. wezwa miasto do podda-

nia si, groc, e w razie oporu powtórzy si zbu-

rzenie Jerozolimy. Ale rewlanie nie przestraszyli si
groby, nie otworzyli bram miasta, a wojska carskie,

po dwóch miesicach oblenia zmusili do wycofania

si z pod twierdz}^.

W czerwcu tego roku sam car stan na czele si

wielkich i pomst zapowiada Rewlowi. Ale niespo-

dziewanie wyruszy pod Ryg i, niosc poog, wy-
cinajc w pie bezbronnych mieszkaców, zacz opa-

nowywa nieprzygotowane do obrony zamki i miasta.
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Gdzie stpi, tam ziemia stawaa w pomieniach, a krew
pyna strumieniami. Zaog zamków, które nie pod-

day si na pierwsze wezwanie, w okrutny sposób

mordowa. Na rozkaz carski jeców smaono na wol-

nym ogniu, wydzierano im jzyki, obcinano uszy, nosy,

wypalano oczy. Spokojnludno rabowano, mordujc
starców, kobiety i dzieci. Stawiajcych opór wizano
i ukadano szeregami na bagnach, a Iwan przez tak
drog, zbudowan z ywych cia ludzkich, rozkaza
przejeda wozom z ciarami. I oto na zgliszczach

penych trupów, ród jków i przeklestw, car, czer-

wony od krwi i ognia, jak szatan zniszczenia utwier-

dza w nieszczsnym kraju swe panowanie!

„Król liwoski" Magnus spostrzeg si, co grozi

jego „królestwu". W obawie przed carem wysa po-

sów do ksicia kurlanclzkiego i prosi go o pore-

dnictwo, gdy z czci posiadanego kraju zapragn
odda si pod opiek Rzeczypospolitej i zosta króla

polskiego lennikiem. Aby za przeszkodzi carowi

w zdobyczach, sam zdobywa zacz miasta i zamki

w nadziei, e je dla Polski zachowa.

Chytry car przewiedzia si o knowaniach Magnusa.

Podstpiwszy z wojskiem pod Kiesie (Wenden),

gdzie król Magnus przebywa, rozkaza mu przyby
do siebie. Ale przejty trwog Magnus, unikajc spot-

kania, wysa do Iwana dwóch swoich dworzan z prze-

proszeniem, e sam przyby nie moe. Car rozkaza

posów siec rózgami, a nastpnie pogna kijami do

miasta, by oznajmili Magnusowi, e nie z jego suga-

mi, ale z nim samym pragnie si rozmówi. Nieszcz-

sny król z dusz na ramieniu opuci twierdz i w oto-

czeniu wity wyjecha powita swego zwierzchnika
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i wadc. Stanwszy przed carem, zsiad z konia i rzu-

ci si na kolana. Car obelgami powita wasala.

— Ty wóczgo! ty chystku! ty ebraku! przyj-

em ci nagiego do swej rodziny, oeniem ci z sio-

strzenic swoj, kupiem ci buty, oddaem grody, wy-
niosem do godnoci, a ty z Polakami doki kopiesz

pode mn\..
I owiadczywszy Magnusowi, e królestwo jego

przemino, kaza go porwa stray i osadzi w ja-

kim rozwalonym budynku, a sam rozpocz oble-
nie zamku. Saba zaoga, wyczerpawszy po upywie
trzech dni rodki obrony, wysadzia si wraz z zam-

kiem w powietrze, byle nie wpa w rce okrutnego

mordercy. Ale ludno miasteczka mierci, zada-

wan ród okropnych tortur, zapacia za trzydniow
obron warowni.

Nie podda si Rewel, nie wpada w rce carskie

Ryga, zreszt cae Inflanty polskie dostay si w moc
Iwana.

Batory, zajty obleniem Gdaska, a walczcy
z tysicem trudnoci, nie móg biec na ratunek opa-

nowanej przez wojska moskiewskie krainie. Zachca
przecie Litwinów do rozpoczcia wojny. Jako pod

koniec r. 1577 kilka litewskich i polskich oddziaów

wtargno do Inflant i, walczc zwycisko, wyparo
Moskali z czci poudniowej kraju, opanowao kilka

zamków, a midzy niemi i Kiesie (Wenden).

Car wpad w gniew i Kiesie rozkaza koniecznie

odebra swym wodzom.
Znaczne wojska moskiewskie jesieni 1578 r. obiegy

miasto, ale zaoga bronia si dzielnie, a tymczasem

pomniejsze oddziay Litwinów, Polaków, Szwedów.

Inflantczyków, wszystkie wiedzione dz pomsty za
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niesychane zbrodnie Moskali, poczyy si z sob
i wspólnemi siami z wielk fantazj uderzyy na woj-

ska oblnicze. Caa armja moskiewska, pobita na

gow, rozproszya si w popochu, zostawiajc na

polu bitwy zgór 6.000 trupów, wielkie dziaa obl-
nicze i ogromne upy.

Car, prowadzc wojn w Inflantach, nie przestawa

szuka przeciw Polsce sprzymierzeca. Po mierci

Maksymiljana, zwróci si do jego nastpcy, cesarza

Rudolfa II, ofiarowywa mu sw mio i braterstwo

i zachca, by ze swej strony uderzy na Rzeczpo-

spolit. Powraca do swej ulubionej myli zupenego

zniweczenia Polski. Ale Rudolf II, acz zdecydowany

wróg Polaków i Batorego, by czowiekiem niedo-

nym, dalekim od miaej decyzji. Iwan, zawiedziony

w nadziejach, a przestraszony klskami wojsk swych

w Inflantach, zacz gromadzi nowe siy i przygoto-

wywa si do nowej przeciw Polsce wyprawy,

r Ale tymczasem Batory skoczy z Gdaskiem i ze

l swej^trony postanowi wystpi przeciw carowi.

^ Wielka wojna pomidzy Polsk a Moskw staa

si nieuniknion.

A w tej wojnie o dziejowem znaczeniu wystpiy
przeciw sobie dwa narody o dwu przeciwlegych d-
eniach, dwie odmienne kultury, dwa odlege wiaty,

dziwnem zrzdzeniem losu skazane na wrieczne s-
siedztwo i wiekow walk. Powstawaa Rzeczpospo-

lita, aby wypaci si carowi za jego dno zabor-

cz, za zbrodniczy sposób wojowania, za rabowanie

bezbronnej ludnoci, za habienie kobiet, za mordo-

wanie dzieci, za dzikie tortury, któremi okrutny tyran

szerzy groz i stara si utwierdzi panowanie w zdo-

bywanych krainach. Cywilizowany zachód powstawa
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przeciw barbarzyskiej pónocy, konstytucyjny król pol-

ski — przeciw samodziercy moskiewskiemu. wiat
nadmiernie wybujaej wolnoci polskiej mia si zmie-

rzy ze wiatem najokrutniejszego despotyzmu.

Niezliczonym zastpom uzbrojonych niewolników

cara przeciwstawi Batory wojsko, zorganizowane na

sposób europejski, okruciestwu — dyscyplin woj

skow.
W „artykuach, czyli rozporzdzeniach", wyda-

nych dowódcom, onierzom i wszystkim oddziaom
cudzoziemskim, „które na sub Rzeczypospolitej

przychodz", mieciy si przepisy, wiadczce o Wy-
sokiem pojmowaniu rycerskiego honoru, jaki przeni-

ka wodza Batorego. „Ktoby koció zrabowa, —
brzmia jeden z artykuów, — mierci ukarany b-
dzie, chociaby to byo w nieprzyjacielskiej ziemi...

Dziewczyn lub kobiet ktoby zhabi, ten kar mier-

ci poniesie, chociaby to byo w nieprzyjacielskiej

ziemi... W kraju nieprzyjacielskim nie wolno zabija

dziewic, niewiast, dzieci i starców"...

Stefan Batory i Iwan Grony reprezentowali nie

tylko dwie odmienne metody wojowania, ale dwie

biegunowo róne idee, dwu skazanych na mierteln
walk narodów. Obaj na dugie wieki symbolizowa
mieli dwa denia, co jak dwie niesione ywioowym
pdem lawiny z hukiem uderzay o siebie i przea-

myway si wzajem, a wreszcie jedna stracia od-

porno i strzaskana moc przeciwn, znika z wi-

downi wiata i na dugo utona w odmcie dziejów.

Batory by pierwszym królem polskim, który prze-

ciw tej moskiewskiej lawinie pragn wydoby i uzbroi
wszystkie siy narodu, by raz na zawsze obezwadni
miertelnego wroga.
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Iwan Grony by pierwszym carem moskiewskim,,

który stworzy wielki program polityki pastwowej
dla swych nastpców, a w tym programie umieci
zagad Rzeczypospolitej i zaoenie na jej gruzach

nowych podwalin pod potg caratu.

Okrutnemu carowi ca si opar si Batory,

a w kocu swego ycia moskiewskiemu programowi

wasny przeciwstawi program.

A nie by to, jak Zygmunt Augast król, unikajcy

zbrojnego zatargu, le czujcy si ród dymów bojo-

wych i ognia bitew. Król Stefan zna si na wojnie,

lubi wojn i kocha si w sawie wojennej.

Nad gow dzikiego barbarzycy zawis miecz wiel-

kiego wojownika.
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VI..

PIERWSZA NA MOSKW WYPRAWA.

Wojna z carem wymagaa olbrzymich rodków,
a ju bunt Gdaska przekona króla, jak ciko jest

w bogatej i piknej Rzeczypospolitej zdoby te rodki,

jak trudno jest waleczny i rycerski naród polski po-

rwa do wojennej sprawy. Batory z elazn energj

przystpi do dziea. Niezomny, niczem niezraony,

ama przeszkody, stawia czoo wszystkim przeciwno-

ciom, odpiera szturmy niechci, obaw i maoduszno-
ci, pótora roku powici na trudy przygotowawcze.

A w tej wielkiej pracy rka w rk z królem szed
jego pierwszy pomocnik, podkanclerzy, a od roku 157&

kanclerz wielki koronny, Jan Zamoyski. Ci dwaj m-
owie ze stali, wspomagajc si wzajem, dali niezwy-

ky w Polsce przykad wytrwaoci i woli. Ich wspólna

praca otworzya szlachcie oczy na wielko przedsi-

wzicia i uzbroia naród na walk ze miertelnym

wrogiem.

Zwoujc sejm na 14 stycznia 1578 r., król przez

wysaców swych rozesa sejmikom instrukcj, a w niej

zwraca uwag na potg cara, „który w ziemi swojej

Stefan- Batory- — 9 ' *2Ó



dla wadzy swej tyraskiej wszystko moe snadniej",

ni inni panujcy. Wykazywa nastpnie ogrom nie-

bezpieczestw, jakie groa
t
Rzeczypospolitej, gdyby za-

niechaa wojny z monym a drapienym wrogiem, pra-

gncym opanowa Inflanty i Litw, a roszczcym sobie

>prawo do Prus i wielu ziem polskich.

— „Przeto,—dowodzi król Stefan w instrukcji,

—

przed wszystkiemi innemi rzeczami na tym sejmie su-

sznie naprzód o daniu ratunku ziemi inflanckiej, a o po-

stanowieniu wspólnej obrony z ksistwem litewskiem ma
si stanowi i obmylowa. Widzi to kady, jako na

tern wiele naley, aby moskiewski nieprzyjaciel tam-

tych zamków, które pobra i za maego czasu prze-

dueniem nie umocni, gdy z nich ma prost a krótk
drog do Wilna, ma take i do Prus. — Trzeba si

i na to oglda, i Moskiewski z dawnych wieków
i przodków swoich mieni si mie prawo na ziemi
prusk, wywodzc, jakoby przodkowie jego Gdask.
Malborg, Chojnice i inne miasta pruskie zaoy mieli...

Na ziemie ruskie takie te prawo a po Wis wy-

wodzi".. .

Nie mona wtpi, e gdyby si ten tyran w In-

flantach utrzyma, to wnet o ziemi litewsk, prusk
i inne posiadoci Rzeczypospolitej kusi si zacznie.

— „Niechaj teraz tego aden nie rozumie, — prze-

kada w swej instrukcji Batory, — aby si ksistwo

litewskie iym sposobem, jako przedtem bez ziemie

inflanckiej obej i bezpieczne by miao. Inszy ono

czas by, gdy krzyacy sami tylko wT Inflanciech roz-

kazowrali"...

Podkrela dalej instrukcja znaczenie tej krainy dla

Rzeczypospolitej, wykazuje wielkie korzyci, jakie na-

rodowi przynosz porty nad Batykiem. Gdyby miay
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w rku moskiewskim pozosta, juby i „nawigacja do
.portów, które s w Prusiech, bardzo niebezpieczn
i trudniejsz by musiaa"...

I w penym powabu a mocy jzyku, w tym szla-

chetnym, mskim, prostym a ozdobnym jzyku XVI
stulecia 1

) przedstawia instrukcja królewska nastpstwa,

gdyby car mia panowa w Inflantach.

-^- „Ustayby po wielkiej czci kupiectwa i handle

cudzoziemskie, które natenczas do portów przespie-

cznie przychodzc, wielki poytek koronie tej czyni.

Juby zatem nieprzyjaciel ten, opanowawszy tak sze-

roko panowanie nad morzem, nie t}dko pastwom
•koronnym by cilejszy, ale i sroszy prawie wszyst-

kiemu chrzecijastwu. Przeto acz samej ziemie in-

flanckiej, prowincjej zacnej, która w sobie ma zamki

mocne, miasta gste, porly osobliwe, poytki tak z y~
znoci ziemie, jako z wiela inszych rzeczy rozmaite,

susznie korona wszystka broni powinna, zwaszcza
gdy j pod obron wzia"...

Wskazuje dalej instrukcja na konieczno przygo-

towania wielkich zasobów pieninych, a take na po-

trzeb zorganizowania piechoty. Bo jeli, powiada król,

w koronie tej do jest rycerstwa jezdnego, to brak

piechoty ogromnie odczuwa si daje, a twierdz bez

ludzi pieszych dobywa nie mona. Poleca tedy szlach-

cie dobrze si zastanowi, aby „na potomne czasy

okaza si mogo, skdby i jakim sposobem mieli by
piesi do spraw rycerskich sposobniejsi". ..

Wojn z Moskw, jak w swoim czasie umierzenie

Gdaska, uwaa obecnie Batory za spraw najpilniej-

') W ksice niniejszej wyrazy aciskie z dokumentów wspó-

czesnych przetumaczono zostay na jzyk polski.
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niejsz, a tak donios, e wobec niej wszystkie inne*

sprawy powinny zej na plan dalszy. Wiedzc prze-

cie, jak ogromnie zaley szlachcie na uregulowaniu*

wymiaru sprawiedliwoci w najwyszej instancji, i t
spraw na sejmie najbliszym pragn widzie zaa-
twion. Tumaczc si, e dotd nie wypeni wszyst-

kiego, do czego si zobowiza, ten powód podawaa
e pastwo zasta szarpane niepokojami, któremi zaj-
si musia. Prosi szlacht, jak i w instrukcji poprze-

dniej, aby na posów wybieraa ludzi, co dobra Rze-

czypospolitej, a nie prywat maj na widoku. Niena

widzc gaduów, napomina; aby nie obdarzano man-
datem poselskim takich, co lubic si „dysputacjami

niepotrzebnemi na sejmie zabawia", w wtpliwo
podaj wszystko i ku pomylnemu zakoczeniu spraw

stoj na przeszkodzie.

Instrukcja króla, jego starania i zabiegi nie pozo-

stay tym razem bez skutku.

Sejm 1578 roku, widzc idce ku Rzeczypospolitej

widmo zagady, zrozumia, e do wielkiej wojny spo-

sobi si trzeba. Walka z Iwanem, to nie by bunt

Gdaska, to nie bya dla tej szlachty godna pogardy

rebelja mieszczaska, której siy, rozmiarów i znacze-

nia nie rozumiano na sejmie toruskim, lecz wielka

rozprawa z wrogiem przebiegym i potnym, którego

trzeba byo przekona, e nie zardzewia jeszcze saw-
ny miecz polski.

ród posów- rycerzy zbudzi si animusz wojenny.

Szlachta podtrzymaa króla. Na prowadzenie wojny

prócz podatku od piwa, wina i innych produktów,,

uchwalono podatek po zotemu od anu, a wic w wy-

sokoci nigdy przedtem nie praktykowanej i to odrazu

na dwa lata z rzdu. Tak wysoki podatek wymownie
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wiadczy o uczuciach izby. Nie obeszo si przecie

bez zgrzytów i protestacyj. Uchwalenie poboru na wojn
nzalenia izba poselska od dokonania reformy spra- ^
wiedliwoci, a posowie województw krakowskiego,,

sandomierskiego i sieradzkiego nie chcieli zgodzi si\

na pobór, woajc, e nie maj na to od swoich zle-

cenia. Lecz król nie da za wygran. Trzem woje-

wództwom poleci zgromadzi si na sejmiki prowin-

cjonalne, a ustanowienie* trybunaów *), wielkiego

-dziea, wieczcego przywileje i swobody szlachty,

pobudzio posów do ofiarnoci. \j
Zatwierdzony zosta równie ^niosek króla, doty-

czcy zorganizowania z chopów polskich piechoty.

W myl projektu Batorego, z kadych dwudziestu a-

nów w dobrach królewskich mia by wybierany do

wojska jeden czowiek, a piechota otrzymaa nazw
4 a nowej, albo wybranieckiej. A rozkaza król

w uniwersale swym wybiera ludzi, majcych pocig
do wojaczki, przedewszystkiem takiego, „któryby si
sam do tego mia dobrowolnie, midzy inszymi miel-

szego i dostateczniejszego i do potrzeby wojennej po-

chopniejszego".

Wybrany chop stawa si onierzem, wolny by
od czynszu, podwód i wszelkich ciarów. Do obo-

wizków jego naleao stawi si co wier roku przed

-swoim rotmistrzem w barwie przepisanej z rusznic,

szabl i siekier. W razie wojny stawa w szeregach

i otrzymywa od narówni z innymi piechurami. Tej

to królewskiej piechocie niejedno powodzenie w woj-

nie z Moskw zawdziczaa Rzeczpospolita.

[

) trybunaach traktuje szerzej rozdzia X pracy niniejszej.
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Ale opieszao starostów odwloka na czas pewien*

urzeczywistnienie projektu królewskiego.

Na tyme sejmie skada królowi hod Jerzy Fry-

deryk pruski i zdawali spraw z pobytu swego w Mo-

skwie posowie, wysani jeszcze z Torunia dla porozu-

mienia si z carem.

Iwan posów królewskich traktowa wzgardliwie,

o królu wyraa si nieprzystojnie, a dowodzi, e
Litwa i Polska jest jego dziedzictwem. Nawet w licie

do Batorego car, wbrew zwyczajowi, panujcemu mi-
dzy monarchami, odmawia królowi tytuu brata i tylko

ssiadem go mianowa.—„Ty ssiedzie (anie bracie).

nasz, królu Stefanie w naszem dziedzictwie"...—
oto w jaki sposób car moskiewski pisa do króla

polskiego.

Sprawozdanie posów ugruntowao we wszystkich

przekonanie, e z tyranem moskiewskim do niczego

ukady nie doprowadz, e trzeba tedy ora si
chwyci. Pomimo to król, chcc zyska na czasie, nie

zrywa ostatecznie z Iwanem i nie przesta mu odpo-

wiada na listy, odkadajc wypowiedzenie wojny do

chwili ukoczenia wszystkich przygotowa.
Zaraz te po sejmie ze zwyk sobie energj. a przy

nieocenionej pomocy kanclerza Zamoyskiego zabra
si do pracy. Na sejmiku w Sieradzu z wielkim tru-

dem nakoni szlacht tego województwra do zgody na

uchwalony podatek, natomiast krakowianie i sando-

mierzanie na sejmiku w Korczynie trzymali si od-

pornie i wielkie utrudnienia czynili królowi.

We Lwowie ukada si król z Tatarami, robic
wielkie wysiki, by zabezpieczy od ich napaci ziemie

Rzeczypospolitej i niszczce zagony tatarskie skiero-

wa na Moskw. Wiele zachodu powica zarazem,.
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by z Turcj na czas wojny zachowa najlepsze sto-

sunki, a ofiar tego denia pad Iwan Podkowa, Wo-
oszyn rodem, który na czele Kozaków naszed Wo-
oszczyzn, wygna hospodara Petry i sam rzdy obj.
Przeciw Podkowie, stosownie do yczenia Batorego,

wyruszy z Siedmiogrodu brat jego, Krzysztof, i pobi
na gow miaego wojaka. Podkowa zbieg do Polski

i odda si w opiek Mikoaja Sieniawskiego. Odsta-

wiony do Lwowa, nie przesta budzi gniewu Turków,
którzy domagali si, aby niebezpieczny buntownik po-

niós zasuon kar. Król kaza ci nieszcznika*

Wielce oburzano si na ten wyrok, bo Podkowa z zau-

faniem w rce polskie si odda, a strzeony pilnie,

nie móg by niebezpiecznym. Ale Batory chcia da
przykad Kozakom, e za samowolne napady kara
bdzie bez miosierdzia, a srogo wywoana zostaa

t jeszcze okolicznoci, e Kozacy, niezraeni nieu-

dan prób, zrobili now wypraw na Wooszczyzn
pod wodz brata uwizionego Iwana, Aleksandra Pod-

kowy, i znowu Petryk usiowali zrzuci z hospo-

darstwa.

Sarkano na króla, a jeden z pamitnikarzy tej doby,

Wawrzyniec Miller, wielce Stefanowi nieprzyjazny,

utrzymuje, e na jego to rozkaz podstpem pochwy-

cono Podkow, obiecujc mu wolno. Przecz temu
inne róda wspóczesne, ale bd co bd wyrok
mierci na winiu, co si da Turkom we znaki, acz-

kolwiek pokój z Turcj wielce by Rzeczypospolitej

potrzebny, rzuca cie na wspaniaomylno Batorego:

Podkowa zaufa Polakom.

Lecz król, zajty nieustannie wyszemi celami, nie-

raz jeszcze mia okaza srogo, jakiej unikali jego

poprzednicy.
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Ubezpieczajc si nazewntrz, Stefan na chwil nie

ustawa w pracy nad przygotowaniami do wojny. Czy-

ni zacigi w Niemczech, sprowadza posiki z Siedmio-

grodu, zajmowa si organizacj piechoty anowej, ma-
nifestem „do biskupów, kniaziów i senatorów w. ks.

litewskiego" pobudza Litw do gotowoci wojennej.

Z kancelarji królewskiej cigle wychodziy uniwersay,

szy na wszystkie strony wiata listy, a z pism króla

bia energja, pyna zachta do wytenia si, promie-

niowaa niezomna wiara w pomylny skutek wielkiego

przedsiwzicia.

W grudniu 1578 roku stanli w Krakowie posowie
carscy, bo Iwan nie myla wryrzeka si dyplomacji,

a liczy na sw chytro. Posowie, wprowadzeni na

uroczyste posuchanie w obecnoci przedstawicieli dwo-
rów zagranicznych, nie chcieli mówi nic. dopókiby

król nie powsta i z odkryt gow nie zapyta o zdro

•wie cara.

Ale Batory siedzia nieruchomo, jak posg i z wy-

sokoci tronu przenikliwemi oczyma mierzy posów
carskich. Nadaremnie perswadowano im, by mówili,

co im powiedzie kazano. Moskale uparcie obstawali

przy swem daniu. Zapanowaa chwila kopotliwej

ciszy. Milcza król. Milczeli posowie. Widzc wresz-

cie, e nie dopn celu, skonili si i odeszli.

Tak skoczyo si posuchanie.

Batory gromadzi wojska na Litwie, w pocztku
r. 1579 sam wyjecha do Wilna, aby by bliej terenu

wojny i dopiero z Wilna w kocu czerwca przez goca
opaciskiego wysa do Iwana list, zwiastujcy roz-

poczcie kroków wojennych.
— „Jako twoja chciwo,—pisa król do Iwana,

—

pragnie pastw naszych i jakomy w osobie naszej
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i majestacie naszym przez ci i przez posy twe ukrzyw-
dzeni s, tak na osobie twej chcielibymy tego docho-

dzi i sprawiedliwoci naszej za wspomoeniem Boem
dowodzi, jeli si nie obaczysz"...

W tym samym licie zapowiada król, e l

nie pra-

gnie krwi poddanych carskich i e miecz jego spadnie

jeno na tego, któryby chciwoci Iwana „dopomaga,
w polach albo zamkach zbrojnie si nam zastawowa".

Obelywy list Iwana odsya mu król z powrotem.

W par tygodni potem (lipiec 1579 r.) zgromadzi
Batory swe wojska w wirze i rozpocz pierwsz na

Moskw wypraw.
Caa armja królewska, z niesychanym mozoem

i trudem zebrana i urzdzona, liczya zaledwie dwa-
dziecia kilka tysicy onierzy. Ale bya to armja

wyborowa, a hetman Mielecki, wojownik stary i do-

wiadczony, utrzymywa, e w cigu caego ycia ani

w kraju, ani zagranic równie piknego wojska nie

widzia.

Wspaniale prezentowaa si jazda koronna, caa
w pancerze zakuta, gronemi szyszakami strojna, w du-
gie kopje, bro sieczn i paln, bogato zaopatrzona.

ród piknej jazdy litewskiej wyróniay si chorgwie
Radziwiów' doborem ludzi, koni i rynsztunku. Pie-

chota niemiecka budzia podziw postaw, karnoci
i porzdkiem, a od piechoty wgierskiej, gonych
w Europie hajduków, bi zapa wojenny i wielka do
boju ochota.

Za wojskiem cigno duo czeladzi oraz cae za-

stpy chopów z siekierami, rydlami, sznurami, by
onierzom nie pomoc przy budowie mostów, sypa-

niu szaców i wszelkich robotach ziemnych. Razem
50,000 ludzi prowadzi Batory na walk z potnym
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tyranem, który sam jeden rozkazywa miljonom, setki

tysicy wojowników móg wyprowadzi w pole, a krew
ludzk mniej ceni, ni wod.

Na czele wojsk zgromadzonych sta król. -Wojskiem
koronnem dowodzi hetman wielki koronny, Mikoaj
Mielecki, litewskiem — wielki hetman litewski Mikoaj
Radziwi, nad Wgrami mia komend Gaspar Be-

kiesz, a piechot niemieck wiedli dowiadczeni wo-

jownicy: Wejer i Rozraewski. Nie brak byo w woj-

sku biegych inynierów, których król a z Woch za

wielkie pienidze sprowadzi. Byy wyborne dziaa,

byli znakomici puszkarze. A nadewszystko by wódz
dowiadczony, przejty wielk spraw, wierzcy nie-

zachwianie w siebie i w swe wojsko, wódz, od któ-

rego bia pewno siebie i moc, co udzielaa si sze-

regom, budzia w nich zapa i bohaterstwo.

Wad tej armji bya jej rónojzyczno, która

czsto doprowadzaa do zatargów pomidzy szeregow-

cami rónych rodzajów broni, a póniej wywoaa nie-

porozumienia i ród dowódców. Batory stara si spoi
swe szyki w jedn cao, natchn je dz sawy
i wielkoci celu, za który miay krew wspólnie prze-

lewa.
. Dnia 12 lipca 1579 r. wyda król do wojsk swych

odezw w jzykach aciskim, polskim, wgierskim

\i niemieckim, która bya zarazem odezw, zwrócon
do caego wiata, by wszdzie poznano przyczyny i cel

wojny. W mocnych a dosadnych sowach napitnowa
Batory postpowanie wielkiego kniazia moskiewskiego,

który, udajc tendencje pokojowe, wpad niespodzia-

nie do Inflant, spustoszy je ogniem i mieczem, mor-

dujc jeców, rabujc spokojn ludno, pastwic si
nawet nad kobietami. Wspomnia o pretensjach cara
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do panowania na Litwie i w Prusach, wyliczy jego

niegodne wybiegi i wykrty, napitnowa podstpy
i okruciestwa. Zapowiada, e rozpoczyna wojn, by
zatamowa rozlew krwi, odebra opanowane miasta

i wymusi na Iwanie sprawiedliwy pokój. Wyraa
wiar, e wszyscy monarchowie chrzecijascy przy-

znaj mu suszno, a Bóg Wszechmogcy pobogosawi
wyprawie. Cudzoziemskim oddziaom tumaczy, e
walczc z Moskw w obronie Polski, ratuj tylko dom
ssiada, ogarnity poarem, wznieconym zbrodnicze-

mi rkoma.
Na zwoanej przez króla radzie wojennej przewa-

aa opinja, e wojsko skierowa naley na Psków,

zdoby to miasto, a nastpnie wkroczy do Inflant.

Ale król mia plan inny, a zdawna go wypracowa.
Na rok z gór przed rozpoczciem kroków wojen-

nych nuncjusz papieski donosi z Warszawy do Rzymu
o rozmowie swej z królem, dotyczcej planu wojny

z Moskw. Ju wtedy król mówi, e nie ma zamiaru.

o Inflanty w Inflantach wojny rozpoczyna. Celem
jego byo zdobycie carskiej stolicy, Moskwy^ Utrzy-

mywa, e nie jest to plan trudny. Aby celu tego do-

pi, trzeba przedtem zdoby dwie twierdze: Poock
i Smolesk. Przekonany by, e obie fortece, bu-

dowane z drzewa, mog by wzite przy pomocy kul

ognistych, które day doskonay rezultat przy ostrze-

liwaniu niektórych drewnianych fortyfikacyj w czasie

oblenia Gdaska, a po których i w tej wojnie wiele

obiecywa sobie. Po zdobyciu Poocka i Smoleska
zamierza i wprost na Moskw, a liczy si z tern,

e Moskale, zasaniajc stolic, zgromadz wielkie siy

w otwartem polu. W takim wypadku pewien by zwy-

cistwa, a w kadym razie w stolicy carskiej chcia-
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podyktowa pokój Iwanowi, ku któremu, wedug wy-
praenia nuncjusza, „paa najwiksz nienawici"

Ten plan mia prawdopodobnie na widoku, gdy

zwoa rad wojenn.
Wodzom, co wojn radzili rozpocz od zdoby-

wania Pskowra, tumaczy, e Psków ley zbyt blisko

Inflant, wyniszczonych przez ostatnie wojny, a stano-

wicych teren wielce niedogodny. W Inflantach trze-

baby zdobywa liczne twierdze i lka si godu,
który jest najstraszniejszym wrogiem onierza. Wpraw-
dzie do Pskowa monaby i nie przez Inflanty, ale

w takim razie trzebaby zostawi za sob wiele obron-

nych miast i zamków, których zaogi mogyby tyom
zagraa. Natomiast znaczniejsze korzyci przedstawia

zdobycie Poocka, bdcego wzem komunikacji wo-

dnej z Ryg. Zdobycie tego miasta oddaje w rce pol-

skie Dwin, któr Moskale posyaj ywno i posiki

do twierdz swoich w Inflantach, Nie tak dawno Po-

ock zabrany zosta Polsce, a przeto i chwaa z od-

zyskania tego wanego miasta znacznie bdzie wiksza.

Odpowiadano królowi, e Poocka samo pooenie
broni, e miasto wielk sztuk fortyfikacyjn zostao

przez Moskw wzmocnione, a wszelkich zapasów ma
wielk obfito. Twierdzono, e naley si liczy, by

niepowodzeniem na pocztku wyprawy nie zrazi woj-

ska i nie ostudzi zapau. Lecz król przekona si

me da. Nie przeczy, e Poock jest siln twierdz,

ale utrzymywa, e niema takich przeszkód, którychby

nie przezwyciyo mstwo onierza, a im wiksze
trudnoci zostan pokonane, tem wiksza energja bu-

dzi si w zwyciskiem rycerstwie.

Batory pragn ponie wojn niejako w samo serce

carstwa, rozumiejc doskonale, e gdy zaogom mo-



skiewskim w Inflantach odcita zostanie komunikacja?

z ziemiami moskiewskiemi, to cay kraj bez wysiku
wpadnie w rce polskie.

Stao si, jak król chcia.

W Dzinie, dokd Batory pody ze wizy, po-
czya si z nim reszta wojsk. Tu równie skada mu
hod ksi kurlandzki, Kettler.

Wojska skieroway si na Poock. Pierwszy przepra-

wi si przez Dwin hetman Radziwi z hufcami li-

tewskiemi, oraz Bekiesz z piechot wgiersk, a nast-

pnie hetman Mielecki. Po drodze zdobyto zameczki

Koziany, Krasne i Sitno, zabierajc spore zapasy yw-
noci i materja wojenny.

W pocztkach sierpnia 1579 r. caa armja stana
pod Poockiem.

Król zaraz po przybyciu wraz z Zamoyskim i Be-

kieszem uda si na rozpoznanie twierdzy i Jbada,

w jaki sposób poprowadzi najskadniej do szturmu

swe wojska. Poock, opasany od poudnia Dwin, od

pónocy i wschodu Poot, posiada dwa warowne
zamki, poczone ze sob mostem. Cao wraz z mia-

steczkiem Zapoociem formowaa trójkt, którego je-

den bok stanowia Dwina, drugi— Poota, a trzeci

—

fosy, oszacowania i baszty obronne. W pobliu Po-

ocka znajdowa si Sokó, mocny zamek, wymagajcy
wielkiej bacznoci, bo wojsko, w Sokole zgromadzone,,

mogo powane czyni dywrersje.

Obron Poocka kierowali ksi Wasyl Tielatiew-

ski, Piotr Woyski i ksi Dymitr Szczerbaty. Wo-
dzowie ci, ku habie swej, zaraz po nadejciu wojsk

królewskich, pozwolili na okrutne zamordowanie je-

ców, znajdujcych si w twierdzy. Trupy pomordo-

wanych przywizano do bali i puszczono z biegiem
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Dwiny, by rzuci przeraenie na wojsko obl znicze.

Ale straszny ten widok zamiast trwogi, wzbudzi w ry-

cerstwie gniew i zapali straszliw ch pomsty.

Przed rozpoczciem oblenia król zawezwa mia-

sto do poddania si, przysyajc do twierdzy list,

w którym wykazywa niegodziwoci cara. Obiecywa
oblonym opiek i nadanie swobód, tym za, coby

chcieli pod jarzmo Iwana powróci, zapewnia powrót

swobodny. Którzyby za „wojskom naszym sprzeciwili

si, — grozi król, — na tych plen i srogo miecza

przyjdzie, a nas i rycerstwa wojsk naszych winowa
nie mog, gdy przeciw sprawiedliwoci stan si upór-

nymi 71

.

Ale wezwanie nie odnioso skutku.

Król przemówi dziaami.

Szturm rozpocz Bekiesz, który przykopami po-

sun si pod miasteczko i pierwszy zacz z dzia

wali. Lecz kale, dziurawic drewniane ciany, nie

czyniy wikszych wyomów. Uyto kul ognistych, ale

i te zawiody skutkiem deszczów, lejcych nieustannie.

Bekiesz postanowi poprowadzi do szturmu piechot,

acz skutkiem wezbrania wody z kilku mostów, prze-

rzuconych z najwikszym trudem przez rzek, jeden

tylko pozosta. Przez ten most na wezwanie Bekiesza

ruszyli na ochotnika Polacy, Litwini i Wgrzy z przy-

gotowanemi zawczasu pochodniami, by ogie roznie-

ci. Mni onierze, pdzc jedni przez drugich, prze-

byli most i rzucili si ku murom. Powita ich grad

kul, a póniej na gowy szturmujcych sypaa si z hu-

kiem lawina* kamieni i lay si potoki wrzcej wody.

Pomimo to onierze wr kilku miejscach rozniecili ogie.

Nadaremnie wszake starali si pomienie podtrzyma
i rozszerzy. Moskale bronili si zacicie. Ogie na-
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tychmiast by gaszony, a zaodze pomagaa ludno
miejska, nie wyczajc kobiet, które z najwikszem
powiceniem bray udzia w tumieniu poaru.

Wszystkie próby zawiody.

Dzie za dniem pyn bez adnego w trudach oble^

niczych postpu.

Pogoda nie sprzyjaa obleniu. Z zachmurzonego

nieba lay si nieustannie potoki deszczu, woda zape-

nia fosy, przykopy, zalaa cay obóz. Ziemia rozmi-
ka do tego stopnia, e konie pocigowe zdychay
w botach, a ludzie, grzzncy w lepkim gruncie, spo-

gldali na to bezradni. Po pewnym czasie usta do-

wóz ywnoci i coraz wikszy gód dawa si we znaki

przemoczonym onierzom. Ale król dzieli z wojskiem

wszystkie niewygody, nie traci nadziei i, wiecc oso-

bistym przykadem w znoszeniu trudów obozowych,

wszystkich zachca do wytrwaoci. Wielk wytrzy-

maoci odznaczyli si Wgrzy, którzy w cikiem
pooeniu okazywali wesoo i najwiksze przykroci

znosili z humorem. Szczególniej podziwiano Bekiesza.

Ten wystawia si cigle na niebezpieczestwa, przy

armatach jada i spa, a cho by chory, z wielk fan-

tazj powiada, e jeszcze nigdy w yciu lepiej si
nie czu.

Król zwoa rad wojenn. Wezwani wojow7nicy

zgodnie wyrazili przekonanie, e ze wszystkich stron

hurmem na miasto i trzeba, uderzy ca si i wzi
twierdz, nim gód ostateczny wT obozie uniemoliwi

wszelkie dziaania. Lecz Batory by odmiennego zdania.

Twierdzi on, e nie mona w jednym generalnym sztur

mie pokada caej nadziei, bo gdyby ten szturm zawiód,
to trzebaby cakiem oblenia zaniecha, a wic i wy-
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prawe przegran zakoczy. Utrzymywa, e poaru
dlatego nie udao si wznieci, i ognia nie do pil-

nowano. I wbrew udzielanym radom now prób po-

stanowi uczyni. W tym celu odwoa si do ^Wc=^
grów, zagrza ich mstwo i dzielno, obieca wielkie

nagrody tym, którzy si popisz. Potem zwróci si
do jazdy i zachca rycerzy, by zsiedli z koni i wraz
z piechot ruszyli ku murom. Wszystkim przekada,
e wicej zaszczytu przynosi onierzowi zgin od
kul nieprzyjacielskich pod twierdz, ni haniebnie

z pod twierdzy odstpi.
Cae wojsko przyjo wezwanie króla z zapaem.
By dzie 29 sierpnia. Batory raz jeszcze wezwa

oblonych do poddania twierdzy, a gdy wezwanie
nie odnioso skutku, da haso do szturmu.

Dnia tego deszcz usta i niebo zaczo si wypo-
gadza.

onierze, niosc z sob materjay palne, dopadli

oszacowa. Starano si ich powstrzyma ogniem r-
cznej broni, a póniej gruzem i ulew wrzcej wody.
Z wciekoci bronili si Moskale, czynic nadzwy-
czajne wysiki, by odeprze napastników i nie dopu-

ci do wzniecenia poaru. Lecz wojska królewskie

trway na stanowiskach i nie ustaway w pracy. Na-

reszcie w kilku miejscach ukazay si ogniste jzyki,

zaczy liza ciany, biec ku sobie pomienistemi wst-
gami, a wreszcie zczyy si z sob i wytworzyy
jedno morze pomieni. Olbrzymi poar przerzuci si
na miasteczko i przez reszt dnia szerzy zniszczenie.

Przez cay ten czas pracowaa niezmordowanie artv-

lerja królewska, a dziaa forteczne zasypyway stano-

nowiska polskie chmurami pocisków, które z guchym
jkiem padajc na grunt od deszczów rozmiky,
144



wyrzucay w gór supy czarnej ziemi. Grzmot za grzmo-

tem przewala si w przestworzach, dymy wiat prze-

soniy, a gdy mrok zapad, cae niebo od poaru,
wznieconego w twierdzy, z kraca w kraniec obloko
si purpur.

Zagray trby — i onierze z pod murów cofnli

si do obozu.

Król, oczekujc na wycieczk z twierdzy, a spo-

dziewajc si, e una sprowadzi pod Poock wojska

moskiewskie, zgromadzone w Sokole, pozostawi na

stray obozu nieliczne oddziay, reszt za wojska

wyprowadzi w pole i uszykowa do bitwy. Sam z ja-

zd nadworn przeszed za Poot i stan w miej-

scu, przez które jedynie moga przyj odsiecz. Ale

Sokó nie myla pieszy na ratunek gorejcemu
miastu, a przeraona zaoga nie o wycieczce, lecz

o poddaniu twierdzy zaczynaa radzi.

Do nastpnego dnia odoy Batory szturm dalszy.

Lecz dziaa poncego Poocka grzmiay nieustan-

nie. Podczas wieczerzy, do której król zasiad, wpada
do komnaty kula, obia si kilkakrotnie o ciany,

dostaa si na stó i utkwia na stojcym na stole pó-
misku.

— Co to ma znaczy? — zapyta Batory.

A na to siedzcy przy stole ksidz jezuita, sawny
póniej Skarga, odpowiedzia: ^
— Moskale zapraszaj nas na jutro na wieczerz

o zamku..

.

Król rzek:

— Jeeli si twa wróba zici, to twoim braciom

ufunduj takie kolegjum, jakiego jeszcze nie macie...

Tymczasem Wgrzy, którzy odznaczyli si w czasie

wzniecania poaru, teje nocy postanowili wyszy za-
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mek wzi si. Spodziewajc si ogromnych upów,
o których wiele mówiono, uradzili wtargn do wn-
trza przez wyomy w cianach i, posuwajc si przez

ponce budowle, wpa niespodzianie na zamek. Bra-

wura Wgrów udzielia si Polakom. Nieliczny oddzia

ochotników ruszy cicho przez most, wpad midzy
zwaliska i, nie baczc na pomienie, zagradzajce dro-

g, rzuci si naprzód. Nieustraszeni Wgrzy, a za nimi

Polacy, acz strasznie poparzeni, przedarli si przez

ogie i pdem skoczyli ku zamkowi. Tymczasem Mo
skale zdyli ju wykopa przed zamkiem od strony

poaru due rowy i usypa szace, na których usta-

wili armaty. Widzc pdzcych ku zamkowi miaków,
przywitali ich morderczym ogniem dzia i rcznej broni.

Zatrzymali si napastnicy. Spostrzegszy, e nie przea-

mi nieoczekiwanej a gronej przeszkody, postanowili

przedrze si z powrotem t sam pomienist drog.

Zawrócili tedy, ale na ten widok mstwo wstpio
w serca Moskali. Pucili si za uciekajcymi, razili

ich z tyu i, nie baczc na buchajce dokoa pomie-

nie, pdzili wytrwale, a dostali si na woln od ognia

przestrze przed mostem. Teraz zawrzaa walka, w któ-

rej omal yciem nie przypacili swego szalestwa wszy-

scy Wgrzy i Polacy, bo Moskale byli znacznie liczb

silniejsi. Na szczcie, stojca u wylotu mostu pie-

chota Zamoyskiego, rzucia si na ratunek towarzy-

szom i, z wielkim impetem wpadszy na plac boju,

odpdzia Moskali.

Król, baczny na wszystko, wzmocni placówk przy

mocie, a nieustannie spoglda na drog od Sokó
Ale odsiecz nie nadchodzia. Tylko z obu zamków
walono nieustannie z armat. Wojsko stao pod broni,

czekajc koca nocy.
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A noc bya straszna.

W miecie szerzy si poar, szkaratna una pa-

lia si nad gowami wojowników, olbrzymie kby
dymów wieciy purpurowym blaskiem i zotemi smu-
gami rozwieway si w róowych przestworzach. Wy-
dawa si mogo, e poar ogarn niebo i ziemi, e
niszczcy ywio wszystko dokoa pochonie. Przera-

ajca kanonada nie ustawaa na chwil. Armaty obu
stron ciskay grom za gromem w gorejc przestrze

i tumiy niekiedy guchy trzask zapadajcych si bu-

dowli. wist leccych pocisków przecina powietrze,

-grad kul sypa si dokoa i siek znieksztacon ziemi.

Król, nie zwaajc na niebezpieczestwa, by wsz-
dzie, a cho znajdujcy si obok niego jedziec pad
z konia, raony kul armatni, nie schodzi z pola....

Wsta wreszcie wit. Pomienie przygasy. W twier-

dzy panowa ruch wielki. Moskale z popiechem wzma-
cniali szace pomidzy zamkiem a miastem. ^

Tymczasem w obozie króla wybuchy ogromne
spory pomidzy Polakami a piechot wgiersk. Skar-

yli si Wgrzy, e Polacy nie okazali im dostatecznej

pomocy i skutkiem tego uniemoliwili zdobycie zamku.

Polacy zarzucali Wgrom chciwo, powiadajc, e
jedynie nadzieja zdobycia upów popchna ich do
szalonej a nieszczliwej wyprawy.

Batory, chcc uspokoi rozjtrzone umysy i skoczy
z obleniem, nakaza po poudniu przypuci szturm do
wzmacnianych przez Moskali szaców. Na rozkaz króla

oddziay piechoty polskiej i wgierskiej, przecigajc si
wzajem, porway si do ataku. onierze z okrzykiem

wpadli na szace, rzucili si do boju, czciowo wy-

parli, czciowo wyrbali bronicych si Moskali, roz-

walili okopy, zasypali fosy, podpalili nowowzniesione
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zasieki z drzewa i nawet w jednej z wie, przylega-

jcych do zamku, wzniecili pomienie. Znowu poar
zacz w miecie i twierdzy szerzy spustoszenia.

Trwoga pada na zaog Poocka. Oblenie uczy-

nio tak znaczne postpy, a szturmy z tak prowa-

dzono zacitoci, e dalsza obrona nie rokowaa ju
powodzenia. Wadyka Cyprjan, lkajc si bardziej^

gniewu carskiego, ni niewoli i mierci samej, propono-

wa cae wojsko wraz z zamkami wysadzi w powietrze..

Ale zaoga nie dopucia do takiego kroku rozpaczy,.

Wic posów wysano do króla.

Batory, chcc oszczdzi dalszego przelewu krwi'.

przez Mikoaja Radziwia zaproponowa twierdzy wspa-

niaomylne warunki kapitulacji. Dn. 30 sierpnia 1579 r.

w licie, „pisanym pod cian zamku poockiego", król

objawia oblonym:
— „Którzy zechc suy, aska i aowanie nasze-

im bdzie, a którzy zechc do hospodara swego i^
tych mamy zdrowo odpuci z onami, z dziemi
i czeladzi ich przez wszystkie wojska nasze polskie,,

litewskie, wgierskie i niemieckie"...

Na takich warunkach po szesnastu latach pozosta-

wania w rkach moskiewskich, a po trzech niespena

tygodniach oblenia, opakiwany przez Zygmunta Au-

gusta Poock, ta przepyszna stranica Rzeczypospolitej,,

wana twierdza, panujca nad Dwin oraz drogami

do Inflant i do Moskwy, przesza znowu w rce polskie

i ju do upadku Polski pozostawaa w jej granicachj

Warunki kapitulacji wicie zostay dotrzymane.

Kademu mieszkacowi Poocka pozostawiono wol-

no rozporzdzania sw osob. Sam król pilnowaa
by nikomu nie staa si krzywda, a jakiego onierza,
chccego dopuci si gwatu nad Moskalem, sam buz-
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<yganem uderzy. Ten wypadek wywoa wielkie ród
Moskali zdumienie i wzbudzi ród nich jaki zabo-

bonny dla króla polskiego szacunek.

Nie zasugiwali na tak wspaniaomylno Moskale.

Gdy wojska zwyciskie wkroczyy do zamku, okro-

pny widok uderzy ich oczy. Towarzysze broni, wzici
w czasie oblenia do niewoli, najokrutniej zostali po-

mordowani. Szczególniej nad Niemcami pastwia si
rozbestwiona zaoga. Wiarogodny, a wspóczesny czasów
owych dziejopis, sekretarz króla, Hejdensztejn, opo-

wiada, e schwytanych jeców niemieckich wsadzali

Moskale „a po kolana w koty i, podoywszy ogie,
.ywcem ich w gorcej wodzie gotowali. Zwizawszy
im w ty rce sznurami, brzuch i cae ciao okropnie

ranili, tak e si zdawao, jakoby pancerz z ran na
nich si znajdowa. onierze nasi, zobaczywszy to,

wciekali si ze zoci, ale król, nie chcc ama so
wa, raz nieprzyjacielowi danego, tym, co do Moskwy
wracali, doda eskort, z dwóch rot jazdy zoon"...

Tak walczyy ze sob w tej wielkiej wojnie dwa naro-

dy, dwaj wodzowie: król Stefan Batory i car Iwan Grony.
Zdobycz w Poocku skadaa si z 38 armat, 300

bakownic, sporej iloci rusznic i prochu, ale zawioda
oczekiwania zwyciskiego wojska. Nagromadzone skar-

by uwieli ze sob Moskale, powracajcy pod pano-

wanie carskie. onierze srodze wyrzekali. Król, pra-

gnc osodzi zawód, obdarowa wojsko, czem tylko

rmóg, ale nie ukoi alu.

Pomimo wielkiego powodzenia pomidzy Polakami

a Wgrami znowu wybuchy zwady i kótnie, a od
szeregowców wa przeniosa si wyej i doprowadzia
<lo ostrego zatargu pomidzy znakomitym wojownikiem,

hetmanem Mieleckim, a dzielnym i odwanym Bekie-
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szem. Ani król, ani Zamoyski nie zdoali zapobiec-

obustronnym skargom i nieporozumieniom.

Po wziciu Poocka Batory postanowi zdoby oko-

liczne zamki warowne: Turowie, Sokó, Niszczerd

i Susz. Szczególniej wany by Sokó, mocno obwa-

rowany, lecy na drodze do Pskowa i stamtd nieu-

stannie otrzymujcy posiki.

Szczcie wojenne, umiechnwszy si pod Pooc-

kiem, nie przestao ju sprzyja walecznemu wojsku.

Gdy oddziay królewskie zbliay si do Turowi i v

caa zaoga w panicznym strachu uciekaa przeciwle-

g bram.
Na zdobycie Sokoa ruszy hetman Mielecki. Za-

oga tej warowni, liczc na zmczenie wojska, wyczer-

panego obleganiem Poocka i uciliwym marszem,

postanowia ca si wyj w pole i niespodziewanym

atakiem rozgromi nadcigajcego nieprzyjaciela. Ale

zaledwie Mielecki nadcign, zagrzmiay zaraz jego

dziaa, a kule ogniste wznieciy poar w zamku. He-

tman da znak do szturmu. Zagray przecigle trby
obozowe — i rycerstwo skoczyo ku murom. Cz
przeraonej zaogi teraz dopiero wypada wszystkiemi

bramami i usiowaa si przebi. Ale nie mogc spro-

sta dobrze wywiczonemu rycerstwu, poniosa klsk
stanowcz. W walce tej odznaczyli si wielk za-

wzitoci Niemcy, mszczcy si za okruciestwa, któ-

rych w Poocku dopuszczono si na ich rodakach...

Po rozgromieniu tych, co wyszli w pole, zwyciskie
wojsko wpado do zamku. Tu nowy bój rozgorza.

bo pozostali Moskale stawili opór zacity. Ale ju
sza bojowy ogarn zwycizców. Wciekli si Niemcy
i z furj uderzyli na wrogów. Dzikfe przeraenie ogar-

no Moskali. Widzc, e niema dla nich ratunku,
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padali aieprzytomnie na miecze lub rzucali si w ogie
i mier znajdowali w pomieniach. Polegli wojewo-

dowie Palecki i Krywoborski, 4.000 Moskali pado
trupem w straszliwych zapasach. Dowódca piechoty

niemieckiej, Wejer, dzielny walecznik, weteran, co

w wielu okrutnych bitwach si znajdowa, powiada
póniej, e nigdy nie widzia okropniejszej rzezi.

Wielkie upy, mnóstwo jeców wpado w rce
zwycizców.

Wkrótce potem i Susza, broniona przez 6.000-n

zaog, dostaa si bez szturmu Polakom,! a przy zdo-

byciu Niszczerdy pado 2.000 onierzy moskiewskich.

Gdy tak wojska, wedug wskazówek króla, doby-

way zamki, starosta orszaski, gony Filon Knita

Czarnobylski pustoszy okolice Smoleska, a wojewo-

da kijowski, Konstanty Wasyli Ostrogski, i kasztelan

bracawski, Micha Winiowiecki, ponieli pomie woj-

ny w ziemie siewierskie.

Iwan Grony zgromadzi wojska pod Pskowem, ale

nie wyrusza w pole. By zaskoczony wypadkami.
Spodziewa si, e Batory zacznie wojn w Inflantach.

Szybki upadek Poocka napeni go strachem, a utrata

pomniejszych warowni, klski w ziemi siewierskiej

i okolicach Smoleska przekonay go, e ma do czy- /

nienia z wrogiem potnym.
Tymczasem zima wstrzymaa dalszy pochód zwy-

ciskich zastpów Batorego.

Król wyjecha do Wilna, a stamtd do Warszawy.

pieszy na sejm. Bad z odniesionych triumfów,,

pragn zapali naród do nowych wysików, zape-

wni wojsku pomoc, uzupeni szeregi i nowemi zwy-

cistwami zakoczy wietnie rozpoczt wojn.
Car spokornia. ^
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VII.

DRUGA NA MOSKW WYPRAWA.

Wojna z Moskw oderwana króla od spraw krajo-

wych, a poruszya wszystkich, co byli mu niechtni

lub zawiedli si w swych nadziejach. Niezadowoleni

panowie nacisnli posuszne im spryny i dopili

tego, e sejm, zebrany w listopadzie 1580 roku na po-

dobiestwo sejmu toruskiego wystpi z szeregiem

zarzutów przeciw postpowaniu króla.

Kanclerz Zamoyski, najdzielniejszy Batorego po-

mocnik, wiadom by intrygi i w wietnej mowie, wy-

goszonej przed senatem, stara si obali zarzuty,

a myli sejmu skierowa w inne oysko. Kanclerz

podkreli ogromne znaczenie, jakie miao dla Rzeczy-

pospolitej odzyskanie Poocka i pohamowanie post-

pów Iwana, a nastpnie dowodzi koniecznoci dal-

szego prowadzenia wojn}\ Tym za, którzyby chcieli

wojnie przeszkodzi, a to z powodu, e uwaaj si za

niedostatecznie ocenionych i wynagrodzonych, powia-

da, e teraz jak nigdy maj mono zaskarbienia

sobie ask króla i ojczyzny. Nieche id na wojn,
niech poo zasugi, niech zabysn mstwrem, a wtedy
mog by pewni nagród i zaszczytów, bo te nale si
jedynie mnym a zacnym obywatelom kraju.
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Gorca, pena patrjotyzmu mowa Zamoyskiego, nie

powstrzymaa skierowanych przeciw Batoremu zarzu-

tów. Nie bez susznoci twierdzono, e król dotd nie wy-

peni padów conventów, e bezprawnie, bo nie na sejmie

przyj hod Kettlera i podyktowa mu warunki. Obu-

rzano si, e dostojestwa na Litwie odda monemu
rodowi Radziwiów z pokrzywdzeniem zasug innych

panów litewskich. To znowu woano, e w Rzymie

stara si o uzyskanie rozwodu z królow, e cudzo-

ziemcom nadaje indygenat polski, e wojowników
polskich oddaje pod komend cudzoziemców, e wo-

góle ^wojska cudzoziemskie niepotrzebnie do kraju

sprowadza. Odzyway si nawet gosy przeciw woj-

nie, która nakada na kraj olbrzymie ciary, a nie

jest Rzeczypospolitej potrzebna.

Król, pochonity wojn, istotnie niezawsze trzyma

si litery prawa i rzeczywicie nie dopeni wszystkich

swych zobowiza To te nie tylko intryganci, ale

i posowie dobrej woli niejedno mieli mu do zarzu

ceni. Ale uchybienia króla sowicie wynagradzay
wietne rezultaty zapasów z gronym i zuchwaym wro-

giem. A wojna górowaa w owej chwili nad wszystkiem,

król cakowicie sprawom wojennym by oddany, na

sejmie za zjawia si, jako zwycizca. Sarkaa szlachta,

alia si, podnosia zarzuty, ale umiejc ceni zwy
ciskiego wodza, nie odmówia mu dalszej pomocy.

Sejm uchwali podatek zeszoroczny.

Batory, majc rozwizane rce, ze zwyk energj

przystpi do nowych przygotowa.

A przygotowania te wiadcz, e odniesione zwy-

cistwa nie napeniy zwyciskiego króla dum, nie

^pozbawiy go na chwil przezornoci. Na now wy-
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prawe wiksze siy postanowi Batory zgromadzi.
Zaczy si nowe zacigi zarówno w kraju, jak

w Niemczech i w Siedmiogrodzie. Pobór chopów
z dóbr królewskich do piechoty, skutkiem opieszao-

ci starostów, dotychczas nie zosta uskuteczniony.

Król wyda teraz uniwersa, grocy starostom surow
odpowiedzialnoci i w ten sposób dopi tego, e
stawio si do szeregów blisko 1.500 uzbrojonych

chopów. Magnaci powikszali poczty zbrojne, wielu

ochotników, olnionych urokiem zwycistw, cigao
z rónych stron Korony i Litwy. Zapa wojenny króla

udziela si narodowi. Pomimo to trzeba byo prze-

zwycia ogromne trudnoci, gdy podatki wpyway
bardzo powoli, a skarb wieci pustkami. Wic Batory

z wasnych funduszów oy na potrzeby wojenne, za-

ciga poyczki, przy pomocy Zamoyskiego pobudza
monych panów do ofiarnoci, a na jedn chwil nie

ustawa w pracy, by powodzenie zapewni nowej wy-

prawie. Jako tym razem 35.000 zbrojnych mów,
nie liczc czeladzi i ciurów obozowych, zdoa zgro-

madzi pod chorgwiami.

Zbroi si i car, wysyajc swe wojska do Wiamy,
Dorohobua, Toropca i Starycy, bo nie umia prze-

nikn zamiarów Batorego i nie wiedzia, z której

strony grozi niebezpieczestwo. Jednoczenie sa do

swego wroga list za listem i, ualajc si na przelew

krwi chrzecijaskiej, stara si powstrzyma króla od

nowej wyprawy. Nie gardzc przecie adn broni,

knu zarazem zamach na Stefana i w tym celu poro-

zumiewa si z monym panem litewskim Ocikiem.

Na szczcie, knowania si wyday — i król za ze-

zwoleniem senatorów litewskich kaza ci Ocika.

Po raz pierwszy od niepamitnych czasów gowa
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szlachcica pada bez sdu pod toporem kata: Batory

zoy dowód, e niema takiej gowy, którejby za

zdrad kraju nie dosiga rka karzcej sprawiedli-

woci.

Król z Warszawy wyjecha na Litw. Bawi czas

jaki w Grodnie, póniej w Wilnie, a w pocztkach
lipca 1580 r. stan w Czanikach, dokd kaza ci-
ga poszczególnym oddziaom swej armji. Na radzie

wojennej, po wysuchaniu rónych gosów, zdecydo-

wa skierowa si nie na Smolesk, jak to pierwotnie

sobie ukada, lecz na Wielkie uki, siln fortec,

która z tego wzgldu posiadaa donioso, e pozwa-
laa trzyma w szachu nieprzyjaciela, gdyby dy do
Inflant zarówno przez Psków, jak przez Smolesk.

Dwiema drogami postanowi maszerowa Batory:

na Wieli i Uwiat, dwie twierdze, które trzeba byo
zdoby, by zabezpieczy si od niespodzianek. Wany
zwaszcza by Wieli. Nie stawi si w Czanikach
hetman wielki koronny Mielecki, stary a dowiadczony
wódz, uraony stanowiskiem Batorego w stosunku do

Bekiesza i Wgrów. Hetman polny z przybyciem si

opónia. Wic na zdobycie Wielia wysa król 6.000

wojska pod dowództwem Zamoyskiego, który nie pia-

stowa adnej godnoci wojskowej, ale nieraz ju od-

znaczy si trafnem i mdrem zdaniem w obozie, a mia
niebawem przekona niechtnych, e nie tylko wiel-

kim statyst, ale i wodzem niepospolitym by umie.

Wkrótce po Zamoyskim i król z reszt wojska

opuci Czaniki.

Obie drogi do Wielkich uk prowadziy przez g-
ste bory, bagna i puszcze nieprzetrzebione. Trzeba

byo rba siekierami lasy, przerzuca nieustannie

mosty, a konie i dziaa czsto wydobywa z grzskiej
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topieli. Pomimo niesychanych trudnoci daro si
wojsko naprzód i w kocu sierpnia w pobliu Wiel-

kich uk poczyo si z sob. Zamoyski zdoby po
drodze Wieli, Radziwi — Uwiat.

Gar nie pozwala swym wodzom stawa do walki

w otwartem polu. Ale goni Batorego listami, prze-

mawia coraz pokorniej, asi si, cytowa pismo wite
i prosi o zaprzestanie kroków wojennych. Król Stefan

nie wyrzek si ambitnych zamiarów zdobycia stolicy

carskiej, ale by nie dawa pozoru, e wojn na-

pastnicz prowadzi, odpowiada listami na listy Iwana,

przyjmowa jego posów, sucha ich przeoe i sam
stawia warunki. W ten sposób oprócz wojny pod wa-

rownemi zamkami toczya si jeszcze dyplomatyczna

wojna na papierze, doskonale charakteryzujca obu
przeciwników.

W czerwcu 1580 roku Iwan pozwoli wyjecha za-

trzymanemu w Moskwie gocowi króla Wacawowi
opaciskiemu. Na poegnanie powiedzia mu, e zo-

sta zatrzymany, poniewa przywióz obraliwe pismo

i omieli si zwróci carowi wasny list jego do króla

pisany.

— Wszdzie takich ludzi, — mówi car ze zwyk
mu znajomoci zwyczajów dyplomatycznych, — ka-

rz mierci ale my„ jako monarcha chrzecijaski

nie chcemy twej ndznej krwi i dlatego, jak zwyczaj

chrzecijaski kae, pozwalamy ci odjecha.

A wasnym posom, którym dotychczas rozkazy-

wa zachowywa si z niesychan dum, da instruk-

cj, wiadczc, e wobec potnego wroga umia by
bardzo pokornym. Sam posów cudzoziemskich, jeli

nie przywozili mu pomylnych wiadomoci, traktowa
obelywie, trzyma pod cis stra, przysya im
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najlichsz straw lub wrcz morzy godem 1
), za wa-

sne pienidze jada kupowa im nie pozwala, a „pry-

stawom", co posów pilnowali, dawa bardzo surowe

przepisy. Po wziciu Poocka uwolni opaciskiego,
a wysyajc posów do Batorego, kaza im zachowy-
wa si unienie, z ca pokor, byle tylko nie drani
króla i Polaków.
— „W razie jakichkolwiek potrzeb, — brzmiaa

instrukcja, udzielona posom, — dopomina si bardzo

delikatnie, nie wymyla i nie grozi. Jeli pozwol
jado kupowa, to kupowa, a nie pozwol — gód
cierpie. Jeli król nie zapyta o zdrowie carskie i na.

zoony mu ukon od cara nie wstanie, nie zwraca
na to uwagi, nie mówi nic. Jeeli zaczn bezczeci,
krpowa, dokucza, wymyla, to skary si na to

swoim prystawom delikatnie, a gwatownie o tero nie

mówi, — cierpie"...

Instrukcja ta wiadczy wymownie, e wielki strach

musia ogarn Iwana. Car, który ogromn wag przy-

wizywa do form i pozorów, który niedawno nie po-

zwoli odezwa si swym posom, dopókiby król nie

powsta i z odkryt gow nie spyta o zdrowie car-

skie, gotów by obecnie znie nawet obelg, byle

tylko zagai ukady i powstrzyma zwyciski pochód
Batorego. Ale listy cara nie zawsze odpowiaday

') W Polsce nie aowano jada Moskalom. Dla posów mo-

skiewskich i ich orszaku, zoonego z 276 osób, wedug rejestru

z roku 1581 dostarczano na jeden dzie: cchleba ranego pógrosz-

kowego 600, chleba biaego podwapieninego 600, jaowic 8, ba-

ranów 8, kurów 20, gsi 10, misa poci 6, krup beczka 1, miodu

cebrów 8, piwa cebrów 15, gorzaki kwart 40»... Tak brzmi wspó-
czesny rejestr, wiadczcy wymownie o gocinnoci polskiej i ape-

tycie moskiewskim.
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pokorze, jak zaleca swym posom. W pimie z dnia

2 sierpnia 1580 roku, wyrzuca królowi, e pragnie

rozlewu krwi chrzecijaskiej, a zada, jeli tak nie

jest, by wojny zaprzesta, do ziem swych powróci
i tam oczekiwa na wielkich posów moskiewskich.
— „A jeli tak nie uczynisz i naszego pisania nie

usuchasz, a przez ten list nasz bdziesz chcia krew
chrzecijask przelewa i chrzecijastwo niszcz\,—
woa uroczycie krwawy morderca popów i mnichów
a bezlitosny upieca cerkwi w swem pastwie,— tedy

Bóg, wszystkich Stworzyciel... jako rzecze Prorok:

a teraz królowie rozumiejcie i wiczcie si, którzy

sdzicie ziemi; jako ptakom, wronom Pan Bóg —
karmiciel, tak i wszystkim ludziom od nachodzcych
nieprzyjació zastpca jest i z czyich rk tej niewin-

nej krwie chrzecijaskiej i pustoszenia Pan Bóg
Wszechmogcy patrzc bdzie, sam to moesz roz-

sdzi!"...

Król Stefan odpowiadajc obszernie na ten list

cara, wypomnia mu dokonane przez niego zabory,

napitnowa jego krwioerczo i chciwo.
— „A co piszesz,—dodawa,—przywodzc z pisma

prorockiego, i krwie rozlania Pan Bóg z rk tego,

od kogo si na to przyczyna da, pozyskawa bdzie,

tedy gdyby pierwej pisma wite na pamici mia,

tedyby nigdy w cudze niwo sierpa nie zakada,

a co nie twego, tego sobie nie przywaszcza i krwie

niewinnej nie przelewa"...

Dnia 29 sierpnia w obozie pod Wielkiemi ukami
zjawili si z licznym orszakiem wielcy posowie mo-

skiewscy. Król wysa na ich spotkanie oddzia ze 100

jedców zoony, a potem publicznie, w otoczeniu

senatorów, da posuchanie przybyszom.
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Prowadzeni do namiotu królewskiego przez szpaler

piechoty, szli uroczycie posowie carscy „w zoto-

gowy i altembasy ubrani", przystrojeni w kopaczki,

gsto usiane perami, a okoo 20 osób w paradnych

sukniach ich otaczao, nie liczc „inszej haastry",

której byo duo, bo w piset koni przybyli. „Konie,

—

opowiada naoczny wiadek, a po sowach tych odrazu

pozna mona Polaka,— do ubrane mieli, ale srodze

nikczemne szkapy i jednego dobrego nie byo"...

Stauwszy przed obliczem strasznego wojownika,

który gromi cara, bezkarnie ziemi moskiewsz na-

jeda, zamki carskie kulami ognistemi zdobywa, po-

sowie klkli kornie i czoem bili o ziemi, a nast-

pnie egnali si znakiem krzya witego. Przypuszczeni

bliej do króla, nie mieli rki królewskiej ucaowa,
jeno na znak szacunku i pokory, czoem jej dotykali.

Po oddaniu pisma carskiego, pozwolono posom prze-

mówi. Wic zabrali gos, ale ich mowa nie odpo-

wiadaa pokorze, któr tak manifestacyjnie okazywali.

— „Wielki knia nasz, — mówili, — posa nas do

ciebie, abymy od niego ustnie poselstwo sprawili

i kaza je nam przed tob sprawowa w Wilnie, a tak

chciej si wróci do Wilna i ludzie swoje zwie
z ziemie pana naszego, tedy my poselstwo tobie w twej

ziemi odniesiemy"...

Na to podkanclerzy litewski Radziwi odpowie-

dzia imieniem króla, e danie to nie moe by
spenione. Poczem doda:
— „Jeeli macie jakie dzieo insze, sprawujcie je,

a czasu nie tracie!"...

— „Mamy dzieo insze, — odparli posowie, — ale

go tu sprawowa nie bdziem, jedno w Wilnie "...
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Król poleci im rzec:

— „Jakocie z niczem przyjechali, tak te z ni-

czem odjedziecie".

I kaza posom odej do przygotowanych na ich

przyjcie namiotów.

Wielkie uki byy potn fortec, otoczon z jednej

strony rzek owat, z drugiej — jeziorem. Ogromne
way, silne fortyfikacje drewniane, umocnione ziem-

nemi osonami oraz liczne baszty nadaway grony
widok miastu, o którem powiada wspóczesny, e
„byo dobrze wiksze, ni Wilno dwakroc, acz nie-

którzy jeszcze wielko mu wiksz przyczytaj". .

.

Król obyczajem swoim przed rozpoczciem oblenia
czyni rozpoznanie twierdzy. „Jedzi pod zamkiem
nad samym przekopem, — powiada Jan Zborowski, —
tak e nie tylko z hakownice, ale z dobrej rusznice

mógby nas by dosic" nieprzyjaciel. Jako strzelano

z twierdzy i kulami zasypywano orszak królewski.

Ko jednego z dworzan radziwiowskich, trafiony cel-

nym pociskiem, pad zabity na miejscu, póniej kula

armatnia uderzya w ziemi tu przed samym królem.

Panowie litewscy hamowali króla, prosili go, aby nie

naraa swej osoby, ale nadaremnie.
— „Cert nihil est, domini mei" x

), — odpowiedzia

Batory.

Nastpnego dnia znowu bada zamek i „skdby go

oblec, gdzie te obóz zaoy, konkludowa".
Dnia 31 sierpnia zaczto bi z dzia i przykopami

posuwa si pod twierdz. Oblenie szo wawo,
król dobrej by myli. Natomiast niepokój ogarn
posów moskiewskich. Nie baczc ju na to, e na

) Z pewnoci nic to, moi panowie!
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ziemi carskiej sprawuj poselstwo, udali si znowu do
króla i bagali go, aby przesta przelewa krew chrze-

cijask. Oddawali Rzeczypospolitej Polock i zamki
w czasie wyprawy poockiej zdobyte, a nadto ofia-

rowywali imieniem Iwana braterstwo Batoremu. Pro-

sili, by pokój czyni. Odpowiedzia im Radziwi, e
nie król, lecz wielki knia moskiewski spowodowa
przelew krwi, e Poocka moe Iwan nie ofiarowy-

wa, bo to miasto król szabl zdoby i mocno w r-
kach swych trzyma, e wojny nie myli zaprzesta,

dopóki Moskwa nie zwróci wszystkiego, co kiedykol-

wiek naleao do Rzeczypospolitej.

— Nieche si tedy wielki knia strzee, — mówili

Polacy, — „aby przy cudzem i swego nie straci".

Prosili posowie, aby z senatorami mogli dalej o po-

kój traktowa.

Król zgodzi si na to, ale do porozumienia nie

przyszo.

Polacy dali caych Inflant, Pskowa, Nowogrodu,

Smoleska i ziemi siewierskiej. Domagali si nadto

zwrotu kosztów wojennych. Moskale czynili znaczne

ustpstwa w Inflantach, prócz Poocka zrzekali si
Owiaty i Wielia, dodawali Jezierzyszcze. Król opu-

ci Psków i Nowogród. Posowie proponowali wieczny

pokój, ale nie godzili si na odstpienie ziemi sie-

wierskiej, a w Inflantach koniecznie chcieli kilka

zamków utrzyma.

Na tem utkny pertraktacje, bo Moskale nie po-

siadali wikszych penomocnictw, ale przebieg uka-

dów wiadczy, e Iwan Grony korzy si i gotów

jest na wielkie ustpstwa.

Ukady nie przeryway oblenia. Piechota posu-

waa si wci bliej pod twierdz przekopami, dziaa

Stefan Batory.— 11
s
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miotay ogie na zamek i miasto, a hajducy wgierscy
usiowali roznieci ogie w fortyfikacjach drewnianych.

Aby uczyni twierdz przystpniejsz, kaza król gro-

ble przekopa, by wod z jeziora odprowadzi. Przy-

stpiono natychmiast do pracy, a kasztelan zawichostski

Koczewski, któremu kanclerz Zamoyski poleci ten

rozkaz wypeni, pad pod gradem kul nieprz}7jaciel-

skich. Dnia 2 sierpnia, podczas ukadów z Moskalami,

poar wszcz si w zamku, ale po pewnym czasie zo-

sta ugaszony. Nazajutrz Batory zachca hajduków
do wzniecenia pomieni. Dzielni Wgrzy podpezli

/ pod blankowania forteczne, zaryli si w darnin i pra-

cowali bez wytchnienia. Moskale nie mogli razi ich

strzelb, wic zrzucali na nich kody i kamienie, wy-
lewali potoki wrzcej wod}7

, lecz nie zdoali miaków
odpdzi. W nocy przynoszono hajdukom z obozu
je i pi, w dzie bacznie spogldano, azali uda im

si poar rozpali.

Dnia 4 sierpnia przed zachodem soca Batory

w otoczeniu kilku panów zbliy si do zamku i ba-

f cznie przypatrywa si wysikom nieustraszonych W-
/ grów. Po pewnym czasie rzek do otoczenia:

f — „Ujrzycie, e moi piesi niedugo t cian za-

pal!"...

Jako nie przeszo pó wierci godziny, gdy ogie
tak ogromny rozgorza, i „zdao si, e ju niepo

dobna byo, aby ten ogie ugaszon by mia". Król,

spodziewajc si, e zaoga zechce zamek opuci,
rozkaza wystpi jedzie i by w pogotowiu. Tym-
czasem lun deszcz rzsisty i ogie zacz przygasa.

Dopiero po pónocy piechocie Zamoyskiego udao si
nanowo wielki poar rozpali. Zaoga moskiewska
z energj rzucia si do gaszenia, ale tak Wgrzy, jak
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Polacy podniecali ogie przygoto wanemi zawczasu po-

ciskami ze smoy i siarki. Artylerja królewska bia
nieustannie w zamek, szerzc strach i zniszczenie.

Nad ranem, gdy pó zamku stano w ogniu, Moskale,

stojcy na waach, zaczli woa:
— „Ju horod wasz! dla Boga! nie strzelajcie!"

Kazano oblonym przysa do obozu wojewodów,
co kierowali obron, a wojsko królewskie wezwano
pod chorgwie, by w sprawie byo, gotowe kadej
•chwili do odparcia wycieczki i stoczenia bitwy. Ale

wojewodowie zjawili si w obozie i bagali panów
^polskich, aby wstawili si za nimi do króla.

Kanclerz Zamoyski odpowiedzia:
— „Nie frasujcie si, stara si bd u króla jego-

moci, e was gardy daruje i ask nad wami po-

kae"...

Lecz onierze na widok Moskali, którzy walczyli

podstpem i zdrad, a nad jecami zncali si nie-

miosiernie, zaczli gono sarka i wyrzeka na króla,

e zbyt jest miosierny, skoro ask okazuje tak strasz-

nym nieprzyjacioom i pozwala im odej, by znowu
porwali si do broni.

Batory sysza te skargi, ale pomimo to zgodzi

si na te same warunki kapitulacji, jakie ofiarowa

zaodze i mieszkacom Poocka.

Dnia 6 wrzenia 1580 r. Wielkie uki kapituloway.

Król, baczny na wszystko, rozkaza Zamoyskiemu,

aby wysa oddzia piechoty do gaszenia poaru, a poza

tym oddziaem nikomu do twierdzy nie pozwoli

wkracza. Stao si przecie inaczej. Gdy piechota

wgierska ruszya, by wypeni rozkaz króla, a prze-

dewszystkiem zabezpieczy od ognia dziaa i prochy,

za piechot rzucia si czelad i gar onierzy, prze-
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konanych, e Wgrzy id upi skarby i dobytek.

Niesforny tum wtargn do wntrza, jak burza pomsty

i mierci. Zacza si rze, poczona z haniebnym

rabunkiem. Na ten widok starszyzna wpada pomi-
dzy rabusiów i czynia najwiksze wysiki, aby po-

wstrzyma czer rozjuszon. Wszystko nadaremnie.

— „Kapitani, rotmistrze i sam pan hetman bronili,

ale adnym obyczajem obroni nie mogli",—powiada

wiadek naoczny.

zamieszaniu, jakie powstao, nikt ju nie my-
la o gaszeniu poaru. Wic wkrótce cay zamek sta-

n w pomieniach. Ogie, rozszerzajc si z nad-

zwyczajn szybkoci, doszed do skadu prochów.

Nastpi wybuch. Zatrzsa si ziemia, ponce ciany
zamku ze straszliwym gruchotem rozwaliy si, pky,
a w gór wzniós si w kbach czarnego dymu ol-

brzymi sup ziemi, gruzu i kamieni, strzeli pod same

niebo i run z powrotem na zgliszcza, jak lawina

zniszczenia.

Mnóstwo ludzi yciem przypacio wybuch, a sa-

mych Wgrów i Polaków, co zginli pod gruzami, na

dwustu obliczano. Pastw pomieni stao si trzy-

dzieci sze dzia, kilkaset hakownic, kilka tysicy

rusznic, caa amunicja, wiele cennych sprztów i skad
kosztownych futer, zgromadzonych w zamku. Król,

przywizujcy wielk wag do utrzymania w swych

rkach fortecy, ze zami w oczach przyglda si ru-

mowiskom, penym szcztków ludzkich. Sam nakre-

li plan odbudowy twierdzy i wykonanie planu po-

wierzy trzem inynierom woskim.
Pomimo klski, spowodowanej wybuchem, zwy-

cistwo radonie obchodzono w obozie. Jako triumf

istotnie by wielki: jedna z najpotniejszych twierdz:
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•carskich po dziesiciu dniach oblenia zostaa zdo-

byta.

Car móg si przekona, e przed wytrwaoci
króla i mstwem jego onierzy nie ochroni ziemi

moskiewskiej warowne twierdze i Garnki. Krwawy
tygrys schowa jeszcze gbiej swe drapiene pazury

i znowu gosem niewinnego baranka przemówi.
Ale Batory nie spoczywa na laurach.

Dla ubezpieczenia Wielkich uk naleao zdoby
jeszcze Newel, Jezierzyszcze i Zawoocie. Król, osa-

dziwszy w Wielkich ukach zaog, wyda odpowie-

dnie zarzdzenia— i wkrótce wszystkie trzy forteczki

dostay si w rce polskie. Zabysn znowu talent

Zamoyskiego przy zdob}'ciu Zawoocia, silnego zamku,

^który, jako kaczka prawie na wodzie siedzia", ze-

wszd opasany jeziorem i bagnami. W tym samym
czasie znaczne wojska moskiewskie poniosy dotkliw
porak pod Toropcem, spotkawszy si w otwarem
polu z jazd polsk pod dowództwem wojewody Ja-

nusza Zbaraskiego. W wyprawie tej obok Stanisawa

•ókiewskiego odznaczy si gony banita, Samuel

Zborowski.

Tak w r. 1580 zakoczya si druga na Moskw
wyprawa.

O dalszych postpach nie móg król myle, bo
ddysta jesie utrudniaa kroki wojenne. Ponadto

wyczerpyway si rodki, odu nie byo czem paci,
^ dalsza wojna wymagaa nowych zasobów. Nie po-

zostawao nic innego, jak znowu koata o pobory do
sejmu, czyni nowe zacigi, wypenia w szeregach

luki, by na wiosn pomkn w gb carstwa i sta-

nowczym ciosem wojn z Moskw zakoczy.
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Król opuci wojska, wyjecha do Wilna, a stam-

td uda si na sejm do Warszawy.
A Iwan zrozumia, e nie tylko sia fizyczna pro-

wadzi Batorego do zwycistw. Odczu, e za wielkim

wodzem stoi jeszcze sia moralna narodu, sia, której

on, samodzierawny wadca nie mia do rozporzdze-

nia, bo w caem swem pastwie on jeden by si.

Car zlk si.

Wszystkie groby, proby, wszystkie wybiegi, kr-
tactwa, pisma adnego nie day rezultatu. Twierdze

i zamki, przed któremi stany zbrojne zastpy Bato-

rego, pomimo zacitej niekiedy obrony, przechodziy

w rce króla, a bitwy i utarczki w otwarem polu

koczyy si klsk wojsk moskiewskich, nie mog-
cych si mierzy z dobrze wywiczonem a mnem
i penem zapau rycerstwem

Zachwia si tron carski, zadraa na gowie Iwana

Gronego korona.

Przeraony tyran, szukajc mocy, któraby go za-

sonia przed zwyciskim królem, wpad na pomys
niezwyky: do gry politycznej z Batorym postanowi

wcign gow kocioa rzymsko-katolickiego.

Pod skrzyda papiea chroni si przebiegy okrutnik,
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VIII.

TRZECIA NA MOSKW WYPRAWA.

Wojna, toczona w granicach carstwa moskiewskie-

go, acz wywoywaa sarkania w kraju, nie dawaa si
odczu Rzeczypospolitej, nie wyczerpywaa jej zaso-

bów materjalnych i ludzkich, a imi polskie w caym
wiecie otaczaa blaskiem. Za Zygmunta Augusta, który

nie rad dobywa miecza, szlachta odwyka od znojów
i trudów obozowych. wietne zwycistwa polskie

w dawniejszych czasach rozstrzygaa zazwyczaj jazda,

lubujca si w impecie i szukajca bitwy w otwartem

polu. Rycerstwo polskie w pogardzie miao piechot.

Wojna, któr prowadzi Batory, wymagaa sztuki i wy-
trwaoci, wykazaa wielk donioso i znaczenie pie-

choty, podniosa umiejtno inyniersk i artyleryj-

sk, wdraaa rycerstwo do suby twardej, do dy-

scypliny i wspódziaania poszczególnych rodzajów

broni. Hufce niemieckie i wgierskie pobudzay Po-

laków do rywalizacji, pozwalay im korzysta ze zdo-

byczy i dowiadcze wojsk cudzoziemskich. To jeszcze

miaa do siebie ta wojna, e w oczach wiata utrwa-

laa powag Rzeczypospolitej, ukazywaa ogóowi pol-

167



skiemu cele w}rsze, odrywaa szlacht od spraw je-

dnej ziemi lub jednego województwa, kazaa jej my-
le o caem pastwie, troska si o jego los, przy-

szo i saw. Zwycistwa nad monym wrogiem, pra-

gncym o Wis oprze swe granice, podniosy naród

we wasnych oczach, a miay w sobie krzepic moc,

bo hamujc zapdy potnego tyrana, wiadczyy wy-

mownie, e nie tak straszna jest Moskwa, jak to so-

bie wyobraano, e grony car nie jest w stanie oprze
si zwyciskiemu pochodowi mnych zastpów dziel-

nego króla.

Ale pomimo dotychczasowych zwycistw, Moskwra

nie bya pokonana, Iwan Grony nie uwaa si za

zwycionego.
Wszyscy rozumieli, e, chcc Rzeczypospolitej na

dusze lata zabezpieczy pokój, trzeba wojn sko-
czy nowym a stanowczym ciosem. Wic na sejmie

1581 roku senat zgodnie wypowiedzia si za dalszem

prowadzeniem wojny, a izba poselska posza za przy-

kadem senatu.

Nie byo przecie zgody midzy sejmem a królem.

Batory da uchwalenia dotychczasowych pobo-

rów7 na dalsze trzy lata, posowie ziemscy przyzwalali

na pobór, lecz tylko na rok jeden. Wymowny kanclerz

w gorcych a mocnych sowach przestrzega sejm przed

chytrym nieprzyjacielem i przed deniem do zawar-

cia przedwczesnego pokoju.

— „Poty ten nieprzyjaciel pokój dziery, póki mu
potrzeba. Trzeba mu nie tylko pierze wyrwa, eby
nie porosy, — mówi Zamoyski, — ale barki strci,

trzeba go zrazi od morza; stamtd moe by posi-

lony praktykami, materjaem wojennym, rzemielniki;

trzeba mu te barki odci i do koca przyprze"...
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I król przemawia kilkakrotnie, domagajc si, by
sejm nie traci czasu i pobór dany uchwali na trzy

lata.

— „Powszechne jest zdanie,— dowodzi Batory,

—

e gówn si wojny s pienidze, a ja dodam, i ko-

rzystanie z czasu. Póno i nie w swoim czasie do-

konane dziea, choby najwietniejsze, rzadko kiedy

osigaj swój cel. W przeszym roku, w czasie, gdymy
zjechali na sejm i onierz by popisany i pobór opa-
cony i wszystko przygotowane do wojny, a jednake
wy sami wiadkami jestecie, jak póno przyby o-
nierz i jak utrudzony by dug drog. Otó gdy

wszystko na szybkoci zaley, upominam was, abycie
spraw, która nie cierpi adnej zwoki, jak najprdzej

zaatwili". ..

Ale izba poselska nie mylaa si spieszy, a do
ustpstw nie okazywaa skonnoci. Gdy wyjanio si,

e zdania s podzielone, e cz sejmujcych stanów

wypowiada si za jednym poborem, cz godzi si
na pobór dwuletni, król wygosi do senatorów sta-

nowcz a pen siy mskiej przemow.
— „Majc w pamici wota waszmociów, co mam

mówi i com przyobieca, wiem dobrze. W caej tej

sprawie tego domagam si przedewszystkiem, by nikt

nie wstydzi si prawdy wypowiedzie. Ktokolwiek

jest zatem, by wojna dalej prowadzona bya, a nie

chce obmyliwa rodków do jej prowadzenia, ten

w gruncie rzeczy wojnie przeciwny jest. Dzikuj
wam za uchwalenie tego jednego poboru. Uczyni, co

bd móg. Nie spodziewam si, bym co nadzwy-

czajnego sprawi, bym obronne zamki i grody móg
zdobywa, jak przedtem: nie dlatego, eb}^m nie

•chcia
;
ale e bd pozbawiony odpowiednich rodków.
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Taka wojna prowadzona bdzie, jakie bd dostar-

czone rodki, a jeli nieszczliwi poddani bd p-
dzeni, jak zoczycy przez nieprzyjació, którym obro-

ni si nie bdzie mona lub inne podobne nastp-

stwa spotkaj nas, pytam, czy to bdzie z moj i Rze-

czypospolitej chwa? Jestem pewien, e choby po-

bór ten by cigy, nikogo z panów i chopów nie

zuboy. Ci, co s za dwuletnim poborem, niech wie-

dz, e czyni to nie dla mnie, ale dla korzyci Rze-

czypospolitej. Ci, co przeciwni s temu, niewdziczni

s i opieraj si widocznej asce Boga, mylc, e
jednym poborem Moskwa zwyciona by moe. Od
wyborców podatków odebraem 50.000 z., nie liczc

z dóbr szlacheckich, królewskich i duchownych. Wic
i teraz take na prowadzenie wojny przez rok mam
mie 50.000 zotych. Bóg mi wiadkiem, e gdyby
tego dobro Rzeczypospolitej wymagao, pomylabym
nie tylko o zawojowaniu samej Moskwy, ale caej pó-

nocy. Mówi to nie przez dum i zarozumiao, lecz

ufny jedynie w pomoc bo, cokolwiek bowiem uczy-

niem dotd, nie wasnym zasugom, ale niezmiernej

dobroci i askawoci boskiej przypisuj. Radz wic
waszmociom, abycie w mej nieobecnoci namylili

si i uradzili, jak wyj z tej sprawy dla siebie z ho-

norem, dla Rzeczypospolitej z poytkiem"...

Moc bia ze sów króla. Wida byo, e czuje si

na siach przeksztaci wiat, ze krokiem zdobywcy,

jak jego ulubiony bohater Juljusz Cezar, gotów jest

ze swem wojskiem przebiega olbrzymie przestrzenie

i nie tylko Moskw, ale ca pónoc rzuci do stóp

^Rzeczypospolitej.

Ale wojowniczo króla nie wszystkim przypada

|ido smaku.

:170



Polska nie miaa instynktów zaborczych i nie si>

miecza rozszerzaa swe posiadoci. Sowa Batorego,

wywoay zastrzeenia. Ci i owi z niechci zaczli

spoglda na tego wgierskiego Cezara, obawiajc si,,

by w jego zwycistwach nie zginy swobody szlachty,

by zota wolno nie doznaa jakiego szwanku. Szlachta

zacia si w uporze. Król nagli. Nie dajc za wygran,,

nie zraajc si niczem, nastpnego dnia jeszcze ener-

giczniej przemówi do posów:
— Jelibymy zaniedbali uczyni, co trzeba, to

„nieprzyjaciel zebraby siy na nowo, obróciby je prze-

ciwko nam, i to, cobymy mieli uczyni, onby

uczyni. A to, co z tylu niebezpieczestwy, trudy

i mozoy zostao poczte, obrócioby si wniwecz. Nie

mówi tego, siebie majc na myli, bo nie dam, by

z tego co dla mnie przypado, lecz dla poytku wa-

szego i Rzeczypospolitej, której powodzenie drosze-

mi jest nad ycie. Uczycie, co osdzicie godnem.

Potrzeba jest tak gwatowna, e bez sromoty Rzeczy-

pospolitej zaniedba jej nie mona l" . .

.

I uniós si król, gdy na zakoczenie swej mowy,,

zawoa:
— „Czas biey, trzysta mil przed nami, a my lu,

jeszcze nad kosztami wojennemi deliberujemy!"

Sowa te musiay uczyni ogromne wraenie. Za-

chwiali si w swem postanowieniu posowie, zmikli

i prosili o trzy dni do namysu. Wreszcie po dugich,

debatach ulegli i zgodzili si na pobór dwuletni.

Hejdensztejn powiada, e na zakoczenie obrad

sejmowych marszaek koa rycerskiego, Stanisaw Przy-

jemski zaniós do króla prob w imieniu posów ziem-

skich, aby wyprawa, któr raz jeszcze przedsibierze,

bya wypraw ostatni, aby król koniecznie zawar
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pokój, bo szlachta i wieniacy nazbyt ju wycieczeni
s podatkami. W aktach sejmu 1581 r. poegnalna
mowa Przyjemskiego nie zawiera tej proby, wyraa
tylko gorce yczenia na now wypraw i wielk
ufno, e wojn, któr król tak szczliwie zacz,
szczliwie potrafi zakoczy.

To pewna, e nie obyo si bez skarg i wyrzeka
na uciliwoci wojenne. Ale chocia sejm nie uchwali
poboru na trzy lata, jak si tego domaga Batory, lecz

na lat dwa, to przecie ten wysoki, trzeci raz z rzdu
uchwalany pobór najwymowniej wiadczy, e w wiel-

kiej wojnie z Moskw ogó stoi za Batorym, e z ca-

rem wojuje nie tylko król, ale e wojn prowadzi

wiadoma swych zada Rzeczpospolita.

Dowodem tego byy równie ukady, prowadzone
przez panów polskich z przybyymi do Warszawy po-

sami carskimi. Ukady szy, jak po grudzie, bo car

tanim kosztem chcia wybrn z nieszczliwej wojny,

a jego posowie zawzicie si targowali. W kocu
przecie Moskale oddawali Rzecz}rpospolitej Poock,
Wieli, Susz i Jezierzyszcza, wreszcie prawie cae
Inflanty, ale przy kilku zamkach w tym kraju ko-

niecznie chcieli si utrzyma. Polacy domagali si

caych Inflant i pomimo rónych ustpstw ze strony

moskiewskiej, nie dali si do pokoju nakoni. Coraz

lepiej rozumia ogó, e Rzeczpospolita nie bdzie bez-

pieczna, dopóki Iwan nie uzna si za zwycionego
i nie przyjmie warunków, jakie mu podyktuj Polacy.

Przemoga opinja Zamoyskiego, e grony wróg

nie zasuguje na wzgldy, e trzeba mu „nie tylko

pierze wyrwa", ale „i barki strci", odpdzi od

morza, by nie wzmóg si na siach i nowej wojny

nie rozpocz.
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Mia wic król za sob opinj narodu, móg si*

do nowej wyprawy sposobi.

Ale i tym razem trudnoci byy wielkie, bo po-

datki w7pyway bardzo powoli, a koszta rosy ze

wzgldu na konieczno nowych zacigów. Batory Za-

moyskiemu powierzy prac organizacyjn, sam uda*

si na Litw, skd ruchami wojsk wszystkich kierowa.

W Grodnie nowy wysaniec carski prosi króla, by

wstrzyma kroki wojenne, bo Iwan chce czyni zgod
i wysya wielkich posów dla ostatecznego uoenia
warunków pokoju. Jako istotnie przestraszony tyran

stawa si coraz skonniejszym do ustpstw, a instruk-

cja, jak nowym posom udzieli, wiadczya, e gotów

by si ukorzy. Albowiem i tym razem rozkazywa
posom, by wszystko znosili cierpliwie, by nie zwaali

nawet na obelgi, tak sowne, jak czynne. A jednak

i w tej instrukcji przejawia si natura carska obudna,

chytra, zoliwa. Gdyby król nie chcia uzna Iwana

carem, posowie i na to nie mieli zwraca uwagi i nie

przerywa ukadów. Ale w razie sporu o tytu po-

winni byli odpowiedzie:
— „Bóg da imi carskie panu naszemu, któ go

moe tego imienia pozbawi? Monarchowie nasi od

wieków, nie od wczoraj s monarchami"...

Mia to by przytyk do Batorego, e nie jest kró-

lem dziedzicznym.

Gdyby spytano posów, któ to jest monarch od

wczoraj, tak instrukcja dyktowaa odpowied:
* — „My utrzymujemy, e nasz monarcha nie od

wczoraj jest monarch, a kto jest monarch od wczo-

raj, ten sam wie o tem najlepiej 77
...

Iwan odmawia dawniej Batoremu tytuu brata,

obecnie poleci posom nie obraa si, gdyby z kolei
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-król polski bratem nazwa go nie chcia. Ale godzc
si nawet na haniebne traktowanie posów i odstpie-

nie niemal caych Inflant, chcia koniecznie uku
swego wroga, popisujc si wyszoci swego rodu.

Lecz Batory nieugicie domaga si caych Inflant,

a nadto zada zwrotu kosztów wojennych w wyso-

koci 40.000 zotych wgierskich. Zdawa si mogo,
e tym razem dojdzie do pokoju, bo przy zwrocie

kosztów król nie myla si upiera, a z zachowania

si posów mona byo wnosi, e sporne terytorja

car ustpi Polsce. Wprawdzie Stefan mia zamiar wkro-

czy do stolicy carskiej i w samej Moskwie podykto-

wa Iwanowi warunki. Ale brak rodków pieninych
i nalegania, by pokój czyni, czyniy i króla do ustpstw

skonniejszym.

Niespodziewanie dla Polaków car zmieni nagle

stanowisko i przemawia zacz, jak dawniej tonem

dumnym, wyniosym, zuchwaym. Na t zmian wpy-
ny przesane do Moskwy wiadomoci, e król ma
wielkie kopoty pienine, e umar Krzysztof Batory,

skutkiem czego, jak mniemali Moskale, Stefan zmu-
szony bdzie wyjecha do Siedmiogrodu i wyrzec si
osobistego kierowania now /wypraw. Ale jeszcze

waniejsza bya wiadomo, e wysany do papiea
goniec carski Szewrygin, przyjty w Rzymie z wiel-

kiemi honorami, pomylnie misj sw ukoczy, e
Grzegorz XIII podj si porednictwa i e wysannik

papieski, znakomity jezuita Possewin, uzyskawszy po-

zwolenie na przejazd przez ziemie Rzeczypospolitej,

stan ju w Wilnie, rozmawia z królem (czerwiec

1581 r.) i jedzie do cara.

Iwan uczu, e przychodzi mu odsiecz.
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A widzc pomylny skutek swej polityki, odrazu

podniós hardo gow i nie chcia sysze o pokoju

na warunkach, które sam niedawno proponowa. Przez

nowego goca cofn swe propozycje, zada prócz

Narwy i Dorpatu jeszcze trzydziestu szeciu zamków
w Inflantach, a w licie, który królowi wrczono w Po-

ocku, na swój sposób nowe swe stanowisko wyjania.

Sekretarz Stefana, ksidz Piotrowski opowiada, e
fhramota carska bya wielka, jak „sztuka koloskiego

pótna", a ogromnemi pieczciami upstrzona.

Zamia si Batory, gdy mu wrczono olbrzymie

.pismo i rzek do otoczenia:

— „Nigdy nam jeszcze laJk dugiego listu nie przy-

sa. Zapewne opisuje wypadki od pierwszego Adama
zaczynajc"...

Nie omyli si król. List by niesychanie dugi,

a jak zwykle zawiera wywody, zaczynajce si nie-

mal od stworzenia wiata. Ale w miar czytania

umiech musia zamiera na ustach Batorego. Takiego

pisma nigdy jeszcze nie omieli si car wysa. Ju
pierwsze sowa byy wysoce zoliwe i drwice, a miay,

w mniemaniu cara, wykaza jego wyszo nad znie-

nawidzonym przeciwnikiem.

— My z woli Boga, a nie z buntowniczej chci
ludzkiej Iwan pokorny, car i wielki ksi wszystkiej

Rusi ...

Takiemi sowami car list swój rozpoczyna. Miay
one znaczy, e Stefana wyniosa na tron buntownicza

wola szlachty, gdy on, Iwan, Bogu zawdzicza swe

panowanie. Wywodzi car dalej, e o pokoju niema

co mówi, bo Batory jest nienasycony, a nie chodzi

mu o nic innego, jeno o przelew krwi chrzecijaskiej.

Pisa, e zwrot kosztów wojennych nie jest midzy
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narodami praktykowany, e adnej daniny skada nie

myli, gdy nigdy nie by niczyim lennikiem. Bya to

nowa przymówka do Batorego, który, jako ksi
siedmiogrodzki skada danin sutanowi. Odrzucajc
myl o zawarciu pokoju, car zarzuca dalej królowi,

e wojuje nie mieczem, lecz zdrad, e Poock zdoby
podstpem. Skary si na straszne okruciestwa wojsk

królewskich, na djabelski wynalazek, jakim s kule

ogniste.

— Nazywasz si, — pisa, — monarch chrzecija-

skim, a wszystkie sprawy nie wedug zwyczajów
chrzecijaskich prowadzisz. Czy to po chrzecija-

sku, e panowie twoi krwi chrzecijaskiej nie a-
uj?... Ja pragn pokoju, ty chcesz wojny i przelewu

krwi chrzecijaskiej! I jako krwawego czeka, pa-

ajcego jedynie dz podbojów, wzywa car króla,

by myla o Bogu, by zrzek si swoich pretensyj^

niegodnych chrzecijanina. Dowodzi, e wT przeciw-

nym razie w cigu caych wieków la si bdzie krew

chrzecijaska w wojnie Polski z Moskw.
A posowie carscy, otrzymawszy nowe instrukcje,

równie zmienili swój ton pokorny, uniony i prze-

mawia zaczli zuchwale, jakby pan ich odniós zwy-

cistwo.

Batory widzc, co si wici, kaza ruszy si woj-

sku, a Iwanowi nie pozosta dunym w odpowiedzi.

W pimie, pisanem ju w czasie pochodu, nazwa
cara Faraonem moskiewskim, wilkiem, skradajcym

si do owiec.

— Czemue, — urga król swemu wrogowi, — nie

wystpi przeciw nam ze swemi wojskami, czemu
o nie broni swych poddanych?... To nawet bie-

dna kokosz skrzydami swemi zasania pisklta przed
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jastrzbiem i orem, a ty, orle o dwóch gowach, bo

taka jest twoja piecz, chowasz si tchórzliwie ! . ..

A jeli aujesz krwi chrzecijaskiej, to sam wynijd
w pole!..

.

I na pojedynek wyzywa tyrana.

— al ci rozlewu krwi,— proponowa carowi,—[to

sid na swego konia, umówmy si co do czasu i miej-

sca, poka si mem odwanym i sta do walki.

Rozprawimy si we dwóch, a Pan Bóg pomoe prawdzie

ku mojej pociesze, a twojej zagubi!...

List ten by zbyt wielkim zaszczytem dla tchórzem

podszytego cara, a wiadczy, e gorcy król uniós

si gniewem, e bezczelno carska wytrcia go z ró-

wnowagi.

Oczywicie Iwan ani myla stan do walki oso-

bistej z Batorym. Ca nadziej pokada car w Posse-

winie, liczy na wpywy papiea, lecz w gruncie rze-

czy miotany by niepokojem. Hufce litewskie i polskie

oywiy swoje dziaania w Inflantach, a genera szwedz-

ki, Pontus de la Gardie, coraz bardziej dawa si we
znaki wojskom moskiewskim. Zastpy carskie, wysa-
ne dla spustoszenia okolic Szkowa i Mohilowa, na-

trafiy na mny opór Krzysztofa Radziwia i Filona

Kmity, a zwyciski król Stefan, rozpoczwszy now
wypraw, bez przeszkód posuwa si naprzód.

Na radzie wojennej, zwoanej przez króla w Za-

woociu, zastanawiano si nad celem nowej wyprawy.
Wikszo bya zdania, e trzeba ruszy na Psków.

Król, majc mao piechoty i szczupe zapasy prochu,

a wiedzc, e Psków jest potn twierdz, waha si,

czy way si na to, i o pochodzie na Nowogród
Wielki zamyla. Ale e zdobycie Pskowa oddawao
panowanie nad Inflantami, a maszerujc na Nowogród,

Stefnn Batory. -12 177



musiaaby armja króla pozostawi za sob miasta bo-

gate i ludne, wic tym razem Batory podzieli zdanie

wikszoci. /
Na Psków skierowao si wojsko./

W Worocu, za Zawoociem, na granicy ziem

nieprzyjacielskich, ustanowi Stefan doywotni urzd
hetmana i urzd ten powierzy najdzielniejszemu z po-

mocników swoich, Janowi Zamoyskiemu, który wyka-
za niepoledni talent wojenny, a odznaczy si ener-

gj i bystroci. Wyniesienie na hetmastwo doy-
wotnie kanclerza dawao Zamoyskiemuwadz ogromn,
a niemie byo wielu wojownikom, co w uczonym

'

szlachcicu widzieli dyplomat, a dugo nie chcieli po-

godzi si z myl, e i wodzem znakomitym by
moe. Szczególniej bolenie dotknitym czu si Jan

Zborowski, zwycizca z pod Tczewa, nieobecny pod-

ówczas w obozie, m wojenny wielkich zdolnoci,

ale charakter niespokojny, a jak wszyscy Zborowscy,

zawistny, ambitny i do intryg skonny.

Armja, któr Batory prowadzi na Psków, przed-

stawiaa si okazale i budzia podziw cudzoziemców,

co olnieni saw wypraw poprzednich, przybyli z ró-

nych stron wiata i zacignli si na ochotnika do
chorgwi królewskich, by wzi udzia w nowej wy-
prawie i wyksztaci si w sztuce wojennej pod wodz
gonego ju w caej Europie wodza. Niestety, ta py-

szna, budzca podziw cudzoziemców armja, nie bya,
pomimo wysików króla, przygotowana do zimowej
kampanji, a artylerja nie miaa potrzebnych zapasów
prochu. Ale czas pyn, lato si koczyo, wic Stefan

pieszy, by przed chodami jesieni stan pod Pskowem.
Dnia 18 sierpnia 1581 roku wojsko zatrzymao si

pod Ostrowem, warown twierdz, otoczon murem
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kamiennym i obronnemi basztami, a zbudowan na
wyspie rzeki Wielikiej. Król biegem okiem znawcy
obejrza ze wszystkich stron zamek i opracowa na-

tychmiast plan dziaa. Po dwóch dniach oblenia
wielkie wyomy uczyniono w murach. Wgrzy rwali

•si ju do szturmu, ale powstrzyma ich Zamoyski,

nie chcc dopuci do zbytecznego przelewu krwi,

a widzc, e obrona nie potrwa ju dugo. Jako na

drugi dzie podda si Ostrów, a zaoga jego zoya
przysig na wierno królowi.

Wojsko ruszyo dalej, a ju 24 sierpnia przednie

oddziay zbliyy si do Pskowa.

Widok tego miasta ogromne sprawi wraenie.
— „0 Jezu! to wielkiego co, niby drugi Pary!"—

oto okrzyk, jaki wyrwa si sekretarzowi króla, ksi-

dzu Piotrowskiemu, gdy ujrza wielki gród, obwie-

dziony potnemi murami.
— „Miasto to barzo wielkie,— powiada tene ksidz

Piotrowski,—w Polsce takiego nie mamy, murem oto-

czone wszytko, cerkwie jako las gste a wietne stoj,

wszytkie murowane, domów za murem nie wida...

Kraj okoo miasta nadobny. W nadobnej równi ley.

W mili od miasta dwie rzece: Wielika i Czerota, scho-

dz si i tak, jako Wisa pod Warszaw nadobnie

pyn. Z drugiej strony miasta trzecia rzeczka Pskówka
miesza si w te dwie, a ta przez zamek pynie"...

Na pierwszy rzut oka wida byo, e zdobycie Psko-

wa nie pójdzie atwo. Potne mury z trzydziestoma sie-

dmioma gronemi basztami, majce z gór 8 wiorst ob-

wodu, wymagay ogromnych si, zwaszcza e car, spo-

dziewajc si oblenia, wzmocni zaog, nagromadzi
wielkie zapasy ywnoci i przysposobi fortec do du-
;giej obrony. Uzbrojono mieszczan, których liczba wraz
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ze strzelcami i wojskiem pieszem wynosia 50.000 lu-

dzi. Ponadto 7.000 jazdy byo na usugach oblo-
nych. Razem z gór 100.000 osób miecio si we-

wntrz murów. Obron kierowali ksita Szujscy,,

Wasyl i Iwan, których ojciec Piotr zgin pod U%
w walce z Polakami za Zygmunta Augusta.

Gdy pierwsze oddziay polskie zbliyy si do Psko-

wa, pod murami staa w gotowoci bojowej nieprzy-

jacielska piechota i kilkaset jazdy. Harcownicy jfolscy

chcieli wywabi ku sobie t jazd, ale ile razy ruszali

do ataku, tyle razy przeciwnicy cofali si zaraz pod
mury, z których rozpoczynano ogie armatni. Pociski

paday „jako gowa wielkie", a po czterdzieci funtów

i wicej wayy.
Król wezwa twierdz do poddania si, ale obl-

eni oznajmili, e dadz odpowied za pi dni.

Batory wraz z Zamoyskim objeda mury, czyni

rozpoznania okolicy, sam wybra miejsca na rozoe-
nie obozu i zarzdzi prace oblnicze. Rozpoczy-
si zaraz roboty ziemne. Wojsko przekopami posu-

wao si ku murom. Dziaa forteczne przeszkadzay^

tej pracy, a szczególniej nocami rzsistym ogniem sta-

ray si powstrzyma postpy wojsk królewskich. Lecz

robota sza wawo. Siódmego wrzenia przemówia
artylerja polska i wgierska.
— „Mury, — powiada ks. Piotrowski,—kurzyy si,

jako dym, wte barziej, niemy si spodziewali". .

.

Nastpnego^ dnia z obu stron znowu przemówiy
armaty. Pod celnym ogniem puszkarzy królewskich

dwie baszty, najblisze rzeki Wielikiej, zapady si
z trzaskiem. Kupy nieksztatnych gruzów utworzyy
si na ich miejscu, wszake nad jedn z nich pozosta
szczyt i dach na palach wsparty. Zaczto bi do mu-
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<rów, co do owych baszt przylegay i uczyniono dwa
'do znaczne wyomy. Natychmiast piechota wgier-
ska zacza doprasza si szturmu, a zapa dzielnych

Wgrów udzieli si caej armji. Coraz wicej ocho-

tników zgaszao si do króla, proszc o przydzielenie

ich do oddziaów, majcych szturm rozpocz. Piciu
rotmistrzów ofiarowao si zsi z koni i „osobami

swemi" wzi udzia w zdobywaniu twierdzy.

Batory rad by tej ochocie rycerskiej, ale przed

powziciem decyzji postanowi zbada lepiej owe
wyomy, przekona si, dokd prowadz, co jest za

niemi i czy szturm ma widoki powodzenia. W tym
celu postanowi wysa dwa niewielkie oddziay ku
owym wyomom, by zbaday pooenie i przyniosy

o wszystkiem dokadn wiadomo.
Tymczasem po obozie gruchna wie, e si szturm

walny szykuje. Wielki zapa ogarn onierzy. Rot-

mistrze, co zgosili si na ochotnika, przywdziali na

zbroje biae miertelne koszule, a przed namiotami

•swemi wywiesili biae chorgwie na znak, by ci z to-

warzysz}7
, co chc wzi udzia w szturmie, stawali

w ordynku.

— „Dziwna rzecz, — powiada naoczny wiadek, —
jako ich sia do nich i regestru biego, koszule biae

naoywszy na wierzch, a miecz goy z rodel 1
) wziw-

szy, jeden do drugiego chodzi, egnajc si i testa-

menty piszc. I ao i rado bya patrze na to.

Nawroty te zatem jezdne w bbny uderzono"...

Król stan nad rzek Wielik.

W pobliu króla uszykowaa si jazda, a ochotnicy

w biaych koszulach ukryli si w przekopach. Ry-

l
) z puklerzem.
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kny armaty królewskie i zaczy bi w mury zdaa
od wyomów, by odwróci od nich uwag Moskali.

Wtedy dwa oddziay, kady z paruset ludzi zoony,
ruszyy ku owym wyomom, aby si przekona, czy

przez nie mona wedrze si do wntrza miasta i przy-

sa zaraz wiadomo królowi. Tysice ludzi z roz-

iskrzonemi oczyma, a z zapartym tchem czekao na

rezultat. Ale gdy wywiadowcy znikli za oszacowa
niami twierdzy, staa si rt:ecz niespodziewana. Nie-

cierpliwi Wgrzy, nie czekajc rozkazów, zerwali si

z miejsca i pdem skoczyli ku murom. Za Wgrami
pobiegli Polacy i Niemcy i jak szumica, niczem nie-

wstrzymana fala, rwali ku twierdzy. Ani podobna byo
myle o zahamowaniu tych zastpów, ogarnitych ju
szalem bojowym. Wic bieg, kto chcia. A zaledwie

murów dopadli onierze, wnet na gruzach obu wie
potrzaskanych ukazay si zatknite zwycisko chor-
gwie. Na ten widok runo naprzód kilka nowych rot

pieszych i konnych, ale skutkiem ciasnoty nie mogo
wtargn do wntrza. Okropna walka wszcza si za

murami. Przeraeni Moskale, rbani i kuci, pierzchli

pod naporem atakujcych onierzy. Popoch zapano-

wa w miecie. Ale Iwan Szujski zdoa wprowadzi
do boju nowe szeregi, a ihumen Tichon, wyniósszy

relikwje z cerkwi w. Trójcy, pomiennemi sowy
wzywa lud do walki. Olbrzymie tumy ruszyy na

ratunek wojsku i z ogromnym krzykiem zaatakoway
usiujcych wedrze si do miasta napastników. Roz-

szala bój wcieky. „Wielka ma" strzelców moskiew-

skich przypucia gwatowny ogie do miaków, co

na rozwalone baszty si wdarli, a coraz wiksze masy
ludu uzbrojonego, zagradzajc wejcie do miasta, pa-

ry przed sob walczce z wciekoci szeregi Pola-
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ków, Wgrów i Niemców. Raeni rzsistym ogniem,

opasani zewszd ruchomym, cigle rosncym waem
ludzkim, onierze królewscy cofnli si ku rozwalonym

wieom, z których bronili si strzelb rcznej broni.

Wnet ogie armatni skierowali na nich Moskale, a gdy

to nie pomogo, zaczli uczywem podpala obie wiee
i podkada pod nie baryki z prochem. Pomienie

objy drewniane czci rumowiska. Ogie przenikn
wszdzie i zacz dopieka bronicym si onierzom.

A z obozu odzyway si przecigle trby i wzy-

way do odwrotu mnych waleczników.

Wtedy dopiero zaczto opuszcza ogarnite po-
mieniem zwaliska.

Szturm, prowadzony bez adu i skadu, wywoany
wycznie zapaem bojowym, nie czekajcych rozka-

zów onierzy, zakoczy si klsk.
Na piciuset ludzi liczono zabitych, co zostali w gru-

zach. Mnóstwo rannych opucio szeregi. Wic wielki

smutek zapanowa w obozie. W nieudanym szturmie

wypali si zapa i natychmiast zniechcenie ogarno
umysy.

Tymczasem Moskale przystpili do naprawy mu-

rów i rano si uwijali, a armaty polskie nie prze-

szkadzay tej pracy. Król prochów oszczdza. A do

Rygi posano po nowe transporty, a Batory myla
o podkopach. Twierdza triumfowaa. Na drugi dzie
po szturmie Moskale obwiesili na murach jakiego

okazaego Wgrzyna, a w nocy woali ku szacom
polskim:

— „Szto to za wasz król?! Ziela nie ma (proch

zielem zowi), ani pienidzy; pódcie do nas, u nas

ziela, dzieng i wszecho mnoho!*
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A w obozie królewskim panowa coraz wikszy
smutek, bo co dnia wielu z tych, co brao udzia

w szturmie, a odnioso rany, przenosio si do wie-

cznoci. Pomidzy Wgrami a Polakami znowu wy-
buchy zatargi i zwady. Niepowodzenie zgasio ochot
bojow, zasiao w sercach al, gorycz przepenio du-

sze. W takim stanie rzeczy nieufno zacza szerzy
si w wojsku i wzrasta z dnia na dzie. Podkopy
szy opornie. Tu i owdzie natrafiano na skaliste prze-

szkody, uniemoliwiajce rozpoczt prac. Po pew-

nym czasie brak ywnoci dawa si odczuwa w obo-

zie, a chody jesienne coraz bardziej dokuczay szere-

gom. Dzie za dniem, tydzie za tygodniem upywa
w zniechceniu i smutku.

Dopiero w drugiej poowie padziernika nadeszy

prochy i rozniosa si wie, e król o nowym sztur-

mie zamyla. Zaczto przygotowywa drabiny, sznury,

uczywa i materjay palne. Oywiy si umysy. Ar-

tylerja polska zwalia znowu jedn wie, a piechota

wgierska usadowia si tu pod sam twierdz i u fun-

damentów zacza tuc mur oskardami. Nie zdoaa
tej robocie przeszkodzi Moskwa „ani strzelb, ani

warem". Mni Wgrzy, podkopawszy si pod mury,

zamierzali uczyni wielki wyom, a nastpnie wpa
do wntrza fortecy i raz jeszcze w walce pier o pier
z Moskalami, kusi si o zwycistwo. Nadaremne byy
wszelkie wysiki zaogi, aby ich z pod murów wyku-
rzy. Peni animuszu onierze nie tylko nie pozwolili

si wyprze, ale jeszcze dali si we znaki Moskalom,
bo gdy który zbyt miao wychyli si z za murów,
„oni na dugich powroziech wdy z kilkiem haków
ostrych" rzucali na mury i nie bez skutku, bo nieje-

dnego Moskala cignli w ten sposób na ziemi.
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Lecz pogoski o szturmie zacichay powoli. Tylko

dziaa forteczne grzmiay nieustannie, a zaoga mo-
skiewska raz wraz czynia wycieczki i trapia niemi

oblegajce wojsko.

Psków trwa przed oczyma króla niezdobyty.

W obozie znowu podniosy si skargi i szemrania.

Szczególniej burzya si Litwa, a gdy nastay mrozy,

zacza si odgraa, e do domów odjedzie. Gniewa
si Batory, nie chcia nowego szturmu ryzykowa,
dugiem obleniem postanowi wyczerpa odporno
Pskowian, kaza wic wojsku trwa na stanowiskach,

ale e zalegego odu nie mia czem zapaci, wic
wiele znosi musia.

W pierwszych dniach padziernika zjawi si pod
Pskowem wracajcy od cara wysannik papieski, Pos-

sewin. Ale nie przywozi pomylnych wiadomoci. Car

naci si w uporze.

Nadzieja na szybki pokój zgasa.

Wojsko byo wzburzone.

W kocu padziernika król zawezwa do siebie

rotmistrzów.

— „Jestem tego zdania,— powiedzia do nich,—e
walecznemu i cnotliwemu mowi przystoi racz ^j naj-

wiksze dolegliwoci znosi, ni na najmniejsz nawet

skaz swej sawy przyzwoli"...

Przedstawia wstyd i hab, jakaby spada na cae
wojsko, gdyby zniweczyo dwa lata wietnych zwy-

cistw i odstpio od twierdzy, której siy i zasoby

musz si wkocu wyczerpa.
— „A jeli towarzysze sarka nie przestan,—mó-

wi,— rotmistrz jest gow, jemu kady towarzysz wi-

nien posuszestwo i on go do poczuwania si tem,

co suba wojskowa kae, kijem zmusi moe. Aby
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wic w obowizku byli utrzymani, daj waszrnociom
ona moc nad nimi".

Zapewnia rotmistrzów, e niebawem przyjdzie

z Wilna transport ciepych ubra i kouchów, uspo-

kaja, e od zalegy bdzie wypacony, bo przecie

caa Rzeczpospolita odpowiada za to.

Ale dla zbiedzonego onierstwa wiksz wymow,
ni sowa królewskie, miay coraz dokuczliwsze mrozy
i coraz wiksza ndza, szerzca si w obozie. Nie

tylko pachokowie, ale nawet towarzysze ukazywali

rotmistrzom swe puste namioty i wozy, skaryli si
na gód i mróz, wyrzekali na brak ciepej odziey.

Doszo do tego, e nawet rotmistrze zaczli sarka,

schodzi si, zmawia i myle o rokoszu. Towarzy-

sze, dotknici wzmiank króla o kijach, szemrali go-
no. Pomruk niezadowolenia wzmaga si, rós i z si
coraz wiksz uderza o ciany namiotu królewskiego.

— „Gniewa si król barzo, — pisa ksidz Piotrow-

ski, — by móg, kazaby je, zwlekszy z koszul, cho-

stajc, z obozu wygna!"...

Burzyo si wojsko, zorzeczyo królowi, szydzio

z Zamoyskiego, powiadajc, e dobry jest do gadania

na posiedzeniach sejmu, bo gada si w akademjach

woskich wyuczy, ale na wojnie si nie zna i z Mo-

skw wojowa nie umie. Poniewa krya po obozie

wie, e król wzywany jest do kraju, mówiono za-

raz, e i hetman odjedzie, a wojsko zostawi swemu
losowi pod Pskowem. Odgraao si rycerstwo.

— „Nie da król pienidzy, do Wilna pojedziem za

nim!" — woali rozaleni onierze.
A tymczasem pienidze napyway tak skpo, e

Batory zaledwie cz odu móg wypaci i to tylko

najemnym rotom niemieckim i wgierskim. Ogromnie
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te uala si na poborców, zbierajcych podatki, po-

wiadajc, e oni to i wojsko i Rzeczpospolit gubi.

W pierwszych dniach listopada piechota z szaców
ustpia w nocy do obozu, by w nim szuka schro-

nienia od mrozów. Gdy nazajutrz zrana dostrzegli to

Moskale, Psków zatrzs si od radoci. Triumfalnie

zabrzmiay w twierdzy trby i koty, a armaty grzmiay

na wiwat.

A król rozprawia z rotmistrzami, sucha ich alów
i zachca do wytrwaoci. Postanowi wojsko rozmie-

ci w przylegych wsiach i miasteczkach, gdzie obie-

cywa rycerstwu zabezpieczenie od mrozów i lepsz

ywno, sam za wybiera si do kraju, bo wzywali

go senatorowie, piszc, e bez niego niewiele mog
dokaza. Ale wojsko koniecznie chcia pod Pskowem
utrzyma.
— „Raczej nam i za tem, — mówi, — co honor,

ni co poytek kae, a z dwojga zego wybra mniej-

sze. Kiedy tu zostaniecie, ju niejedno Psków cini-
cie, ale wszytk inflanck [ziemi, bo to s wrota

jej. Bd tam Moskwa na zamkach musieli zdy-

cha i sami bez krwie i wojowania przyjd, da li

Bóg, w rce nasze, abo sam knia da potem bitw,

a ju na koniec ta sprawa na rozsdek samego Boga
przyjdzie, w którym my nie wtpimy, e nas wspo-
moe, jako po te czasy czyni... Synowca swego zo-

stawi te przy was, który, przyjdzie-li do tego, gardo
swe przy was pooy. A i sam takem umyli, mieszka
tu z wami, ale mam pisanie z Polski od przedniej

-

szych senatorów, od ksidza arcybiskupa, od ksidza
krakowskiego, od wojewody sandomirskiego, e be-

ze mnie trudno si tam co sprawi moe". .

.
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Nie bez wielkiego alu mówi Batory o rozstaniu

si z wojskiem w tak trudnych okolicznociach.
— „Sam Bóg wiadek,— zapewnia,—e wolabym

by z nieprzyjacielem w najniebezpieczniejszem star-

ciu, nieli doma na sejmie naszym"...

Wreszcie gorco wzywa rotmistrzów, by sami nie

upadali na duchu i oddziaali na rycerstwo.

— „Przeto kady t$ potrzeb teraniejsz cierpliwie

*no, do tego si gotuj, jakoby tu zosta i towarzysze

swoje namawiaj i perswaduj im, eby zostali!"...

Przemówienie króla nie przebrzmiao tym razem

bez echa. Kilku panów dla uspokojenia wojska obie-

cao rozda posiadane w obozie pienidze, srebra,

kosztownoci. Przykad ten oddziaa na rotmistrzów.

Pan Przyjemski rzek:

— „Mam srebra troch, acuch z kilkaset czer-

wonych zotych, to wszystko dam midzy towarzysze,

aby si nie rozjedali"...

Za Przyjemskim wypowiedzieli si tak samo rot-

mistrze Bonar, Niszczycki, Zebrzydowski, a inni modsi,

nie majc nic do rozdania, obiecywali namawia naj-

usilniej wojsko do trwania na stanowiskach, ale nie

rczyli za skutek, gdy wzburzenie byo wielkie. Sko-
czya si narada. „Rozeszli si rotmistrze, kady, dra-

pic si w gow, a dumajc, co z towarzyszami czy-

ni". Zdoali przecie ukoi rozalonych onierzy,

zwaszcza, gdy Batory przyrzek, e na dobrach sto-

owych ubezpieczy wypat zalegego odu.
ród tak cikich okolicznoci porednictwo Pos-

sewina byo na rk królowi. Jako jezuita pisa do

cara, nakania go do ustpstw, straszy go nieugito-

ci króla i sprawi to, e Iwan wyrazi zgod na

wszczcie przerwanych ukadów. Dnia 15 listopada
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zjawi si w obozie goniec carski z prob o wydanie
glejtu dla posów moskiewskich, którzy, stosownie do

stara Possewina, mieli wznowi ukady.
Upadek ducha w wojsku królewskiem by tak wiel-

ki, e przybycie owego goca, jako zwiastuna pokoju,

z najwiksz radoci powitano w obozie.

Tymczasem i w oblonym Pskowie dziao si co-

raz gorzej. W kocu listopada strae pojmay Moskala,

który opuci twierdz i z listem Szujskiego usiowa
przedrze si do cara. Z listu niewiele mona byo
wywnioskowa, ale pochwycony Moskal, wzity na

mki, zezna, i mia zlecenie powiedzie carowi, e
w miecie sroy si gód i ndza, e czer si burzy,

e konieczny jest rychy ratunek.

Wieci o tych zeznaniach szybko rozniosy si po

obozie i utwierdziy rycerstwo w postanowieniu, aby

trwa pod Pskowem.
Dnia 30 listopada wyznaczeni do ukadów z Mo-

skalami komisarze polscy w osobach wojewody Ja-

nusza Zbaraskiego, marszaka nadwornego litewskiego

Albrechta Radziwia i pisarza litewskiego Michaa Ha-

raburdy wyjechali do Jamu Zapolskiego, by tam spot-

ka si z posami cara.

Dnia 1 grudnia (1581 r.) król wraz z hetmanami

litewskimi i ich pocztami opuci obóz.

Pod Pskowem z uszczuplonem wojskiem pozosta

Zamoyski.
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IX

POREDNICTWO RZYMU

I POKÓJ Z MOSKW.
Ju podczas wyprawy wielkouckiej Iwan Grony,

dotd niesychanie pewny siebie i zarozumiay, a prze-

konany o swej przewadze nad Rzeczpospolit, mioutt

si w bezsilnym gniewie i szuka sposobów, mogcych
powstrzyma zwyciski pochód strasznego przeciwni-

ka. Jego zamki jed^n za drugim przechodziy w rce
wojsk nieprzyjacielskich, a na bój generalny w otwar-

em polu car nie mia si way. Iwan zrozumia, e
wasnemi siami nie powstrzyma Batorego. Wic za-

cz szuka sojuszników. Naturalnego sprzymierzeca

w stosunku do Polski widzia w cesarzu, ale nastpca
Maksymiljana, Rudolf II, czowiek chwiejny i niezde-

cydowany, acz nienawistnie usposobiony by dla Pol-

ski i hodowa obudnej polityce swych poprzedników,

nie chcia otwartej wojny z Rzeczpospolit. Pomimo
to, car postanowi prosi Rudolfa o pomoc. Wszake
nie poprzesta na tem. Szukajc siy, któraby go za-

sonia przed nieugitym przeciwnikiem, wpad na po-

mys niezwyky. Rozumiejc, e na katolick Polsk
moe wywrze najwikszy wpyw gowa kocioa ka-
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tolickiego, umyli wcign do gry politycznej pa-

piea i powag Rzymu zasoni si przed ciosami

Batorego.

Chytry car wiedzia, e papiee zdawna myleli

o rozszerzeniu swej wadzy na pastwo moskiewskie,

a rozumia, e samo zwrócenie si do Rzymu obudzi

pogrzebane nadzieje, wznieci ch nawizania prze-

rwanych z Moskw stosunków i skoni papiea do

porednictwa. Iwan, znajc denia Kocioa katolic-

kiego, pomin sprawy religijne, lecz chytrze wysun
na plan pierwszy spraw wojny z Turcj, ciemiy-
cielk chrzecijastwa i we wrzeniu 1580 roku wysa
z odpowiedniemi listami do Wiednia i Rzymu gotica

Szewrygina.

Cesarz, lkajcy si Turcji, a unikajcy zbrojnego

zatargu, da gocowi odpowied wymijajc, a póniej

posów polskich upewnia, e w adne ukady z Mo-
skw wdawa si nie myli.

Ale w Rzymie zjawienie si wysaca carskiego

sprawio due wraenie, gdy od pó wieku nikt z Mo-
skwy nie przyjeda w oficjalnej misji do papiea.

Jak atwo byo przewidzie, na dworze papieskim po-

wstaa zaraz myl wykorzystania sytuacji dla przywró-

cenia jednoci Kocioa.
Grzegorz XIII askawie przyj goca, lecz list car-

ski wywoa na dworze papieskim zdziwienie.

O sprawach religijnych, o unji z Kocioem ka-

tolickim, jak tego spodziewano si w Rzymie, so-

wem car nie wspomina. Olbrzymi list by stekiem

oszczerstw i potwarzy, miotanych na Batorego. Iwan

szeroko si rozwodzi nad sw przyjani z cesarzem

Maksymiljanem oraz nad projektem utworzenia prze-

ciw Turcji wielkiego przymierza monarchów chrzci-
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jaskich. Chcia w swoim czasie, by na tronie polskim
zasiad syn cesarza, a to zwikszyo tylko nienawi,
jak ku niemu paaa Turcja. Koron polsk otrzy-

ma sualec sutana, Batory. On to na rozkaz Porty

wznieci na ziemiach chrzecijaskich poog i nie

chce zoy broni. Wic Iwan udaje si do papiea
z prob, by wpywem swym rozerwa sojusz króla

Stefana z sutanem, a do Moskwy wysa posów dla

naradzenia si, w jaki sposób doprowadzi do skutku

wielkie przymierze przeciw niewiernym.

Cay list by zbyt przejrzysty, aby w Rzymie nie

poznano si na nim. Gorliwy katolik Batory umia
rozwia ju niech, jak pierwotnie ywi ku niemu
dwór papieski. W pochodzie na Wielkie uki otrzy-

ma od papiea czapk i miecz powicany z ycze-
niami pomylnego zakoczenia wyprawy. Grzegorz

XIII dobrze wiedzia, co sdzi o królu Stefanie, ale

nadzieja, e pomylne porednictwo car gotów bdzie
opaci oddaniem swych si na wojn z Turcj, a moe
i uznaniem wadzy zwierzchniczej papiea, skonia Grze-

gorza XIII, e zgodzi si poredniczy pomidzy wo-
jujcemi stronamiA

Odpowiadaj<Tna list carski, pisa papie, e za

zgod stron obu gotów jest przez swego wysaca po-

maga sprawie pokoju, wszake prostowa rzucane na

Batorego oszczerstwa i upewnia cara, e midzy Ste-

fanem a Turcj nie tylko niema sojuszu, ale e o taki

sojusz nie godzi si nawet podejrzewa króla. I pro-

jektem przymierza przeciw Turcji nie by papie ol-

niony, a przynajmniej nie okazywa swego zadowo-

lenia, bo aczkolwiek walka z sutanem bya w Rzymie

wielce popularna, pisa, e o tem przymierzu pora

bdzie mówi dopiero po zawieszeniu kroków wojen-
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nych. Ale, dodawa, premierze wtedy tylko moe
liczy na trwao, jeeli je spaja wspólno wiary.

Jest tylko jeden prawowity koció i jeden jego

zwierzchnik: papie. Nieche car dobrze zastanowi

si nad tem, niech rozway wielkie korzyci, jakie

mog dla niego wynikn z poczenia religji. A gdy
si na krok taki zdecyduje, niechaj przyle do Rzymu
uroczyste poselstwo. Wtedy dopiero papie wyprawi
do Moskwy sw legacj i obdarzy cara ask oraz

wszystkiemi zaszczytami, jakich moe zapragn, a ja-

kiemi rozporzdza stolica apostolska.

Ale chcc nawiza stosunki z carem, papie po-

stanowi wysa do Moskwy, po porozumieniu si
z królem, ksidza Antoniego Possewina *), czonka za-

konu jezusowego. By to ksidz uczony, wielce wy-
mowny, uywany niejednokrotnie do misyj dyploma-
tycznych, a odznaczajcy si niepospolit zrcznoci,
Possewin jedzi dwukrotnie do Szwecji, bawi pewien

czas w Polsce i na Litwie i umia zjedna sobie yczli-

wo króla Stefana arliwy aposto katolicyzmu, dy-

plomata przebiegy, pokorny i zarazem ambitny, po-

zornie skonny do ustpstw, ale w gruncie rzeczy

uparty i wytrway, a przytem bystry, energiczny, przed-

sibiorczy, dawa rkojmi, e uczyni wszystko, by
wojujce pastwa skoni do pokoju i za t cen
zjedna cara dla widoków Rzymu.

Król Stefan, ju po ukoczeniu drugiej wyprawy,
dowiedziawszy si. e tar szuka w Rzymie pomocy,

uprzedza papiea za porednictwem nuncjusza o po-

twarzach jakiemi Iwan obrzuci go w swem pimie.

*) Waciwe nazwisko: Possevino. Kroniki dawne i historycy

polscy pisz go: Possewin.

Stefan Batory.- 13 193.



Póniej zgodzi si przysa paszport dla Possewina,

przyzwoli, by przez Polsk jecha do Moskwy, ale

przestrzega, e car jest wrogiem kocioa katolickiego,

e wszelkie nadzieje pokadane w Iwanie s zudne,

e dla religji katolickiej nic korzystnego z tej misji

wynikn nie moe.
Batory, zaufany w swój or, a pewny, e porednik

papieski raczej na rzecz katolickiej Polski, ni schizma-

tyckiej Moskwy pracowa bdzie, zgodzi si na pro-

pozycje Grzegorza XIII i przed trzeci wypraw przy-

j Possewina w Wilnie, a nastpnie razem z nim po-

dró w marszu na Psków odbywa. Pod koniec lipca

Possewin poegna si z królem i wraz z dwoma to-

warzyszcymi mu ksimi, uda si do cara, przeby-

wajcego podówczas w Starycy nad Wog.
Przez ca drog wysaca papieskiego otaczaa

troskliwo carska. Iwan nakaza wszdzie okazywa
Possewinowi czoobitno, ale jednoczenie usiowa
go wcign w puapk. Oto ju w Smolesku arcy-

biskup miejscowy, powoujc si na rozkaz carski, za-

prosi Possewina do cerkwi. Ten zaproszenie przyj.
Ale czy wiadomie by wprowadzony w bd, czy te
nastpio nieporozumienie z powodu nieznajomoci

jzyka, do, e jezuita by pewien, e arcybiskup

prosi go do siebie na obiad 1
). Wic w oznaczonym

czasie stawi si na wskazane miejsce przed cerkwi.

Mnóstwo ludu stao na placu, aby by wiadkiem nie-

zwykego widowiska, jak wysaniec papieski korzy

si w cerkwi. Ale kosa trafia na kamie. Gdy Posse-

win zbliy si do cerkwi, arcybiskup, jako wyszy

*) Obiednia znaczy w jzyku rosyjskim msza, obied
obiad.
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dostojnik duchowa, poda mu sw rk do ucao-
wania. Possewin ani drgna

t
. Wadyka pozosta z rk

zawieszon w powietrzu. Nadaremnie namawiano ksi-
dza, by cze okaza dostojnikowi kocioa. Odpo-
wiedzia zimno, e ksidzu katolickiemu wysanemu
przez papiea, nie wypada tego uczyni. I mimo na-

lega nawet do cerkwi wej nie chcia.

W Starycy Iwan wystpi z caym blaskiem, ród
otoczenia, uderzajcego bogactwem barwnych szat

i strojów. Wszystko lnio dokoa od zota i drogich

kamieni. Przepych wschodu roztoczy si przed oczy-

ma jezuity. Uroczysta cisza, jaskrawo kolorów, tu-

my nabonie wpatrzonych w cara dworzan potgo-

way wraenie wietnoci. Gdy Possewin wymieni
imi Grzegorza XIII, Iwan Grony powsta, to samo
uczyni carewicz, a otoczenie carskie kornie pochy-

lio gowy. Chwycony za serce jezuita odda list i zo-

y podarunki papiea. Car wdzicznie dary przyj,

a nastpnie zaprosi posa na wspania uczt. Wszy-

scy mu okazywali wielki szacunek, wszyscy za przy-

kadem Iwana starali si olni go potg i nabono-
-ci. Car egna si nieustannie i oczy wznosi ku

niebu. Dworzanie carscy naladowali swego pana.

Possewin na którym wszystko, co widzia, uczy-

nio wielkie wraenie, pragn rozmówi si zaraz

z Iwanem, ale skierowany zosta do bojarów, którym

car poleci wybada zamiary wysaca papieskiego

i skoni go do pracy na rzecz szybkiego, a moli-

wie najkorzystniejszego dla Moskwy pokoju.

Ten pokój, i to pokój, na dogodnych warunkach,

by jedynym powodem, dla którego Iwan zwraca si

do Rzymu. JAle powód, dla którego przyjecha Posse-

win, by inny. Dla cara pokój by celem, dla Posse-
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wina — rodkiem, wiodcym do celu. Nadaremnie*

przecie mdry jezuita pragn na sprawy religijne-

skierowa rozmow i mówi o poczeniu kocioów.
Bojarowie mieli cis instrukcj. Na wszelkie wywody
car kaza im odpowiada, e unika zawsze rozlewu;

krwi chrzecijaskiej i zawsze pragn y w przyja-

ni z papieem. Ponadto mówili bojarowie, e ta krew
przelewa si zacza, odkd wróg rodzaju ludzkiego

wprowadzi na Litw nauk Lutra. Car schizmatyk

wystpowa przeciw herezji, sdzc, e w ten sposób-

zjedna ksidza katolickiego.

Widzia Possewin, e do celu zblia si musi po-

wolnemi krokami. Wic usiowa choby drobne ustp-
stwa uzyska na rzecz religji katolickiej. Ale i to mu
si nie udao. Nie chcia bowiem Iwan zezwoli nawet
na wznoszenie w swem pastwie kocioów katolickich,,

twierdzc, e i przedtem nigdy tego nie czyniono.

Natomiast wysuwa przez bojarów spraw przymierza

przeciw Turcji, gdy dopiero po zawarciu pokoju-

z Polsk przymierze to stawao si spraw aktualn.

sprawach religijnych obiecywa mówi póniej, wte-

dy mianowicie, gdy Possewin powróci od króla. Nie

odmawia car dysputy, pozwala nawet wiele si do-
myla, byle tylko pose papieski speni swe zadanie.

A wiele mia Iwan powodów, by pieszy si z uko-
czeniem wojny.

Wanie w czasie, kiedy w Starycy bawi Posse-

win, lotne oddziay Krzysztofa Radziwia i Filona

Kmity, pustoszc kraje moskiewskie wzdu Wogi,
zapuciy si a pod sam Staryc i w jej okolicach

roznieciy straszliw poog. Sam car struchlay pa-

trza z okien swego zamku na szalejce dokoa morze
pomieni i szykowa si do ucieczki.
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I rzeczywicie by w niebezpieczestwie, bo nieu-

straszony Kmita chcia na Staryc uderzy i samego
cara porwa do niewoli. Radziwi, majc przesadne

wyobraenie o zgromadzonych przy Iwanie siach,

powstrzyma Kmit — i wojska polskie nie dotary do
samej Starycy.

Ale wraenie miaego napadu byo ogromne. Iwan
dosy mia nieszczliwej wojny. Czyni wic wielkie

wysiki, by wyzyska porednictwo papieskie i, nie

wic si niczem, uzyska od Batorego korzystne

warunki.

Jako dopi tego, e wysannik papieski, nic nie

uzyskawszy dla Rzvmu, wyjecha do obozu pod Psko-

wem i zawióz królowi warunki carskie, w gruncie

rzeczy dalekie od tych, które Iwan ofiarowa by
^otów.

Wic i ród Polaków nie zyska Possewin zaufania.

Zarzucano mu, e dziaa nieszczerze, gorszono si,

e „moskiewskiego 7
' pod niebo wynosi, mówic, e

nie dostrzeg w nim takiego barbarzystwa, jak ludzie

opowiadaj, e przeciwnie, w otoczeniu cara panuje

wiksza boja Boga, ni w obozie polskim.

Oburzao si rycerstwo, syszc tak opinj.

— „Std mu si podoba knia,— pisa ksidz Pio-

trowski, —e co sowo, to si przeegna, a obrazków

koo niego peno. Wie zy duch, jak ju i jezuitom

ufa!... Strzeg Zygmunt I, aby pose papieski do Mo-

skwy nie jedzi!"...

A kanclerz Zamoyski, majc podejrzenie, e Pos-

sewin nie Polsce, lecz Moskwie sprzyja, rzek raz

w zaufaniu do ksidza Piotrowskiego:

— „Nie widziaem wszeteczniejszego chopa nade.
Chcia sekreta królewskie wiedzie, aby mu powiada,
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na czemby chcia król w tem jednaniu od moskiew-

skiego przesta. Te chcia w radzie przy królu sia-

da, kiedy o instrukcji bya mowa do Zapola"...

Widocznie Possewin nie traci nadziei, e po sko-
czeniu ukadów, skoni do ustpstw Iwana, bo Zamoy-
ski dodawa:
— „Przysigby, e moskiewski na askaw, a i

k'woli jemu ochrzci si na papiesk wiar. Ano, niech

jeno bdzie po tych traktaciech, dawszy mu kijem,

wyenie go od siebie".

I kanclerz gniewa si ogromnie na tych, co oble-

gali Possewina i prosili, by pokój prdzej czyni,

bo w ten sposób przydawali zbyt wiele wagi misji

jezuity, a jednoczenie ujawniali wasn sw sabo.
— „Jach im mówi—powtarza mdry kanclerz,

—

e to nieroztropnie uczynili, bo chobymy radzi po-

kój uczynili wszyscy, przecie, nie pokazujc tego, rk
grozi mamy!"...

I ostrzega komisarzy, by mieli si na bacznoci.

Jako w Zapolskim Jamie w czasie ukadów z Moska-
lami niejednokrotnie dochodzio do nieporozumie po-

midzy Possewinem a komisarzami. W ten sposób

wysaniec papieski, podjwszy si niewdzicznej roli

porednika, nie zadowala Moskali, naraa si Po-

lakom.

Tymczasem pooenie wojsk polskich pod Psko-

wem pogarszao si z dnia na dzie Coraz straszniej-

sze mrozy i coraz wikszy gód dokuczay onierzom.
Jedynie tylko elazna wola Zamoyskiego trzymaa jesz-

cze w ryzach wojsko i niczem nie daa si zama.
W najstraszliwszych warunkach, pomimo ndzy, godu:

i cigych wycieczek oblonej zaogi, hetman trwa
niewzruszony na stanowisku, wieci rycerstwu przy-
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kadem i czeka koca ukadów. Wreszcie, straciwszy

nadziej, by udao mu si duej wytrzyma pod Psko-

wem, wysa do ukadajcych si z Moskalami komi-

sarzy Stanisawa ókiewskiego i da, by koczyli

prdzej, bo zrozpaczeni onierze, skazani na mki
godu i mrozów, gotowi s w rozpaczy odbiec oble-

ganej twierdzy. Jako istotnie w obozie byo mnóstwo

chorych, a mier codziennie zbieraa obfite niwo.

Cudów dokazywa Zamoyski, e jeszcze kilka tygodni

po odjedzie króla zdoa wytrwa pod Pskowem
z nieopaconem, zgodniaem, gincem od mrozów woj-

skiem, e potrafi w takiem pooeniu odpiera wy-

cieczki i utrzymywa dyscyplin. Ale nacignita struna

cierpliwoci moga lada chwila pkn.
Zrozumieli komisarze, jak klsk dla ukadów by-

oby odstpienie wojsk polskich od Pskowa i posta-

nowili koczy. Janusz Zbaraski, otrzymawszy roz-

paczliwe danie kanclerza, zdoby si na krok he-

roiczny. Oto wyzywajco owiadczy posom moskiew-

skim, by natychmiast podali ostateczne warunki, bo

odebra wanie od króla rozkaz natychmiastowego

przerwania ukadów.
To nieoczekiwane danie sprawio na Moskalach

wraenie piorunujce. Przestraszyli si posowie car-

scy i odkryli swe karty.

^W ten sposób dnia 15 stycznia 1582 roku stan
* midzy Polsk a Moskw rozejm dziesicioletni, zwany

J
pokojem w Zapolskim Jamie, lub poprostu pokojem

| Zapolskim. Na mocy zawartego ukadu car zrzek si

'caych Inflant i ziemi poockiej z miastem Poockiem.

Nadto przy Polsce pozostay Wieli, Jezierzyszcze,

Uwiata. W ostatniej chwili omal nie doszo do ze-

rwania ukadów, a to z powodu dwu punktów spor-
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nych, przy których obie srorry nie chciay sysze
o ustpstwach. Polacy i Possewin odmawiali Iwanowi
tytuu cara. Possewin twierdzi, e jeli chodzi o tytu

tatarski, do którego Iwan mógby sobie roci prawo,

jako zdobywca Astrachania i Kazania, to nie wypada
monarsze chrzecijaskiemu uywa tytuów bisurma-
skich. Jeli za car ma oznacza cesarza, to ten ty-

tu, dowodzi jezuita, jedynie przez papiea moe by
nadany. Moskale upierali si przy swojem, Polacy

i Possewin przy swrojem. Drug kwestj sporn bya
redakcja tego punktu, który dotyczy Inflant. Posowie
carscy chcieli napisa, e car ustpuje Rzeczypospo-

litej dziedzictwo swe, Inflanty. Polacy, widzc w tern

podstp, domagali si, by w traktacie powiedziano

poprostu, e wielki knia moskiewski odstpuje Pol-

sce w Inflantach te miasta, które s jeszcze w jego

posiadaniu.

Doszo do kótni tak gorcej, e, wredug history-

ków rosyjskich, ukadny jezuita, stojcy ju wyranie
po stronie polskiej, straci panowranie nad sob, uniós

si okropnym gniewem i, zwracajc si do posów
moskiewskich, zawoa:
— Wycie tu kra przyszli, lecz nie poselstwo spra-

wowa!...
I w najwikszem uniesieniu wyrwa z rk posa

carskiego, Alfierjewa, traktat pokojowy, rzuci go o zie-

mi, a drugiego posa, kniazia Jeleckiego. porwa za

konierz i won z izby wynosi mu si kaza.

Po tej scenie owiadczono Moskalom, e nic z uka-
dów nie bdzie.

Wtedy dopiero opamitali si posowie moskiew-

scy i zgodzili si na proponowan przez Polaków
w sprawie Inflant redakcj. A spraw tytuu rozstrzy-
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{gnito ostatecznie w ten sposób, e w dokumencie,

wystawionym i podpisanym przez posów moskiew-

skich, Iwan nazwany zosta carem, a w dokumencie,

danym Moskalom przez Polaków, nazwano Iwana wiel-
j

kim ksiciem moskiewskim i panem wszystkiej Rufr^
Wkrótce po podpisaniu traktatu Possewin uda si

do Moskwy. Przyjto go w stolicy carskiej z wielkiemi

zaszczytami, okazywano, jaki przedtem ogromn uprzej-

mo. Ale Iwan nie kwapi si z dotrzymaniem obie-

tnic. Dwór carski pogrony by w aobie. Krwawy
tyran zamordowa przed niedawnym czasem swego

syna, nastpc tronu. Sam by przygnbiony, rycza

gono z rozpaczy, a moe tylko rozpacz udawa, je-

dnoczenie bowiem gra znowu komedj zrzeczenia

si tronu.

Possewin, majc upowanienie króla, owiadczy
carowi, e Stefan pragnie z nim pokój utrzyma,

a proponuje, by obaj wspólnemi siami uderzyli na

chana tatarskiego. Iwan, który tak niedawno pisa do
papiea o sojuszu monarchów chrzecijaskich przeciw

niewiernym, owiadczy, e posowie jego zawarli po-

kój z Tatarami.

— Nie moemy zreszt, — odpowiedzia,— wysya
wojsk przeciw chanowi, bo nasi ludzie wyczerpali si

w wojnie z królem Stefanem.

Na danie, by przynajmniej wyprawi posów do

monarchów chrzecijaskich celem zawarcia sojuszu

przeciw Turcji, odpar, e ju swoje zrobi. Nieche
zkolei monarchowie chrzecijascy porozumiej si
z sob i wszyscy razem wyl do Moskwy poselstwo.

Zawiedziony Possewin domaga si przyobiecanej

rozmowy o religji.
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Na to car rzek, e teraz, po zawarciu pokoju, usta-

lia si zgoda w chrzecijastwie, poco tedy mówi
o religji?!

— Kady z nas bdzie swoj wiar chwali. Za-

cznie si spór. Obawiamy si, by z tego powodu nie

doszo do nienawici.

Niezraony tak odpowiedzi, Possewin koniecznie

domaga si przyobiecanej w swoim czasie dysputy.

Car powtarza, e dojdzie do kótni, gniewu, a nawet

do wymysów. Ksidz utrzymywa, e to by nie moe.
Iwan zgodzi si wreszcie wszcz dysput religijn,

ale nie na cztery oczy, jak si tego domaga wysa-
niec papieski, lecz w obecnoci znaczniejszych dworzan.

Wyksztacony Possewin zacz wykad, uczenie wy-

wodzc, e religja rzymska i grecka jest waciwie
jedn i t sam religja, e rónice powstay jedynie

skutkiem mylnego rozumienia ksig ojców greckich.

Trzeba tedy, by Iwan pozna bdy, a wtedy sam uzna

jedno kocioa.
Ale z carem trudna bya dyskusja.

Zamiast odpowiedzi na mdre i przekonywajce

wywody, zapyta:

— A czemu to ksia katoliccy gol brody, gdy

pismo wite tego nie nakazuje?

Nadaremnie Possewin tumaczy, e nie wszyscy

ksia tak czyni, e ten fakt adnego nie ma znaczenia.

Gar krci powtpiewajco gow* poczem doda,

e goniec, wysany do Rzymu, powiada mu, jako

papie ma na pantoflach wyszyty krzy, a to jest po-

habienie witego znaku, bo krzya niej pasa nie

godzi si umieszcza. Dalej zarzuca papieowi, e
nosi si kae na tronie, co_ znowu jest oznak pychy,.
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— Apostoowie wici,—mówi gniewnie car,— byli

pokorni, a wity Piotr chodzi boso.

Wywizaa si duga dyskusja.

Cytowa Possewin pismo wite i car z pisma wi-
tego czerpa argumenty. Possewin dowodzi, e wiele

si czyni ku uczczeniu papiea, jako nastpcy w. Pio-

tra i namiestnika Chrystusa. Car twierdzi cigle, e
wieccy panujcy mog od wieckich wymaga wiel-

kiej czci dla siebie, ale ojcowie kocioa powinni by
pokorni. Za przykad stawia swego metropolit.

— A papie, który si wynosi, który nie yje we-

dug wskaza nauki Chrystusa, — powiedzia, unoszc
si coraz wikszym gniewem,—jest nie pasterzem, lecz

iwilkiem ! . .

.

is si zkolei Possewin i zawoa:
- Jeli papie jest wilkiem, czemu to udawae

si o pomoc do niego'?!..

Na te sowa car zerwa si z tronu i gronie wstrz-

sn swym historycznym, w elazo okutym kijem.

Struchleli obecni. Zdawao si, e Iwan rzuci si na

posa i przebije go swym strasznym kosturem. Lecz

tyran gra tylko komedj. Chcia nastraszy Possewina.

Ale widzc, e ksidz miao spoglda mu w oczy,

udobrucha si zaraz i zacz dowodzi, e wilkiem

nazwa tylko takiego papiea, który nie yje wedug
nauki Chrystusa, ale bynajmniej nie mia na myli
papiea, który do Moskwy przysa swego posa. I trium-

fujco owiadczy, e uprzedza przecie, i lepiej o re-

ligji nie mówi, gdy dojdzie do kótni.

Possewin widzia, e nie przekona cara. Nie pró-

bowa wic szczcia w ponowieniu dysputy. Nato-

miast Iwan, uwaajc, e z pierwszego sporu wyszed
zwycisko, chcia zkolei nakoni Possewina do uzna-
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nia religji greckiej. Oczywicie, daremne to byy wy-
/^stki. Nic nie wskóra Iwan, ale i misja Possewina

zawioda wszelkie nadzieje. adnych korzyci nie

odniós z niej koció katolicki, nie zyskaa nic droga

Rzymowi idea sojuszu pastw chrzecijaskich przeciw

Turcji. To jedynie uzyska Possewin, e Iwan zgodzi
si wysa do papiea ju nie goca, lecz posa, a wic
^podtrzyma nawizane z Rzymem stosunki.

Stao si, jak przewidywa Batory.

Chytry car zyska w Possewinie cennego pore-
dnika, zawar przy jego pomocy pokój z Polsk, a cho
nie by to dla Moskwy pokój zaszczytny, to przecie

wobec wielkich strat i klsk w wojnie z Rzeczpospo-
lit, móg Iwan obawia si jeszcze gorszego wyniku.

Natomiast Polska dopia celu.

Straszliwemu ssiadowi „wydara pierza", „strcia

barki", zrazia Moskw, jak tego domaga si Zamoy-
ski, od morza, odzyskaa Intlanty i ziemi poock,
a prócz tego na dugie lata zniechcia drapiene pa-
stwo do zaborczych napadów. Porednictwo Rzymu
nie przynioso Polsce korzyci, ale i nie zaszkodzio

w ukadach z Moskalami. Wprawdzie król Stefan ina-

czej obiecywa sobie wojn ukoczy: w stolicy cara

chcia pokój dyktowa carowp** Lecz straszliwe poo-

enie wojsk królewskich pod Pskowem, brak rodków
materjalnych, coraz wiksza niech kraju do prze-

duania wojny, wreszcie skargi i ale nieopaconego

wojska nie rokoway wielkiej nadziei, by nowra wy-

prawa otwara królowi wrota moskiewskiej stolicy.

Psków broni si dzielnie. Oblona zaoga niepospo-

lite wykazaa mstwo. Zamoyski, którego nad wszelki

podziw wyszemu hartowi, zawdziczali Polac}r mono
zawarcia zwyciskiego pokoju, nie obiecywa sobie
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wczeniej zdobycia Pskowa, ni w maju. A byo wielk
kwestj, czy do wiosny udaoby mu si utrzyma ar-

mj, ginc od mrozów i godu. I wielce byo wt-
pliwem, czy w razie odwrotu z pod Pskowa przed

zawarciem pokoju, car zgodziby si na ustpstwa,

jakich domagali si Polacy. Wprawdzie Batory wy-
ruszy do kraju, by wojsku nie pomoc i nowe za-

stpy do wojny przygotowa, mona byo jednak wt-
pi, czy wobec pokojowego usposobienia szlachty,

zda
t
yby

L
w por wzmocni i na nowo zorganizowa

swe siy. *

Wielki wojownik i wielki statysta, chowajc miecz

zwyciski do pochw^, móg przecie by dumnym, e,
skaniajc spoeczestwo do ofiar a dobywajc z niego

najwysz sum energji, nie zawiód nadziei narodu.

Nie skoczy wojny, jak zamierza ale doprowadzi
do zwycistwa, o jakiem nie marzy naród, porywajc
si do walki. miao te móg pisa w instrukcji na

sejmiki przed walnym sejmem 1582 roku, e wojna
zakoczya si „z wielk czci i saw tego narodu,

z wielkim poytkiem Rzeczypospolitej"...

Wrócio si do Polski „pastwo poockie, wielkie,

szerokie, z grunty obfitemi i rzekami portowemi, które

z ujm niema i niebezpieczestwem w. ks. litew-

skiego byo odeszo". Powikszy si „powiat wieliski

nad Dwin rzek, na mil wicej, ni dwadziecia

przestronny". A co najwaniejsza! „ziemia inflancka

wyja si z rku nieprzyjacielowi, która, jaka jest,

dobrze o tem wiecie, waszmocie, i sychacie, jakie

miasta w niej, jakie zamki, jakie grunty, jakie porty,

jako wiele moga inkomodowa poytkom waszych

mociów, gdyby w rku nieprzyjacielskiem bya zostaa

i jako o ni dlatego lat kilka a dwadziecia ustawiczna
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bya wojna z tym nieprzyjacielem. A to ju przysza

z aski miego Boga do rku: przyczynio si. jako

sowy i bezpieczestwa, tak i przestrzestwa Rzeczy-

pospolitej!"...

Zwyciski król w dugiej a uciliwej wojnie uczy-

ni wszystko, co wola ludzka, wsparta niepospolitym

rozumem, uczyni jest w stanie. Nie zdepta cara, ale

go upokorzy, ale rozwia aureol potgi i niezwy-

cionoci, co nad gow carsk byszczaa. Znako-

mitemi zwycistwami podniós w wiecie zachwian
powag Polski i imi swe okry wiekopomn chwa.

Caa Europa z podziwem spogldaa na Batorego.

Ale zwycizca nie upaja si saw i nie myla
spoczywa na laurach. W twórczej gowie wielkiego

wojownika krystalizoway si olbrzymie plany, majce
wstrzsn pokojem wiata.

Wyjedajc do Polski, powiedzia do swego oto-

czenia:

— Bóg chce cudowne rzeczy na mnie okaza ku

podziwowi caego chrzecijastwa.

ziszczeniu swych kolosalnych zamiarów zacz
przemyliwa Batory.
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X.

REFORMY.

Pochonity wielk polityk zewntrzn i olbrzy-

miemi planami wojen, Batory nie odwraca oczu od

stanu wewntrznego kraju. Widzc duo zego w urz-

dzeniach pastwowych, wiele czasu i uwagi powica
naprawie Rzeczypospolitej. Król wojownik z natury

rzeczy zaj si najpierw si zbrojn, która w caej

Koronie, gdy przyby do Polski, wynosia zaledwie

2.600 onierza. Z tak si niewiele mona byo do-

kona, a Rzeczypospolitej zewszd groziy niebezpie-

czestwa. Cesarz Maksymiljan zapowiada, e praw

swych do korony mieczem dochodzi bdzie, Tatarzy

rabowali Podole i Woy, car Iwan wznosi swój miecz

nad Inflantami, a buntowniczy Gdask tysice zaci-

nych onierzy sprowadza z rónych stron wiata,

przygotowujc si do walki z nienawistnym mu królem.

Dopiero w wietle tych faktów janieje niezomna
energja Batorego, który, mimo cigych przeszkód

i braku pienidzy w pustym skarbie, umia nie tylko

obroni powag Rzeczypospolitej, nie tylko uzbroi

j przeciw nieprzyjacioom, ale i w gb carstwa

i najniebezpieczniejszemu z wrogów Polski cios sta-

nowczy zada.
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Wprawdzie móg król zwoywa pospolite rusze-

nie, ale wobec tego, e tej siy nie wolno byo mu
dzieli, ani rozporzdza ni poza granicami kraju
tak jak tego wymaga moga potrzeba, wola zwolni
szlacht od wojennych posug wzamian za przyzwo-
lenie niezbdnych dla prowadzenia wojny podatków.

Tylko z wojskiem regularnem, dobrze wywiczo-
nem, a nieskrpowanem przepisami, odbierajacemi

swobod ruchów, móg znakomity wódz kusi si
o zwycistwa i liczy na powodzenie.

W Polsce najatwiej byo o jazd, najtrudniej o pie-

chot, bo rycerstwo uwaao, e ten rodzaj broni ujm
przynosi szlachcicowi. Wic z koniecznoci musia
król sprowadza roty najemne. Jako obok Wgrów,
których dzielno, powicenie i mstwo przyczyniy

si ogromnie do zwycistwa pod Lubieszowem, a pó
niej do powodzenia wypraw moskiewskich 1

), sprowa-

dza Niemców i Szkotów. Ale czyni starania, by Po-

lacy wytworzyli wasn piechot, a jak ju wiadomo,
poleci tworzy hufce piesze z chopów w dobrach

królewskich. Okazao si wkrótce, e i chop polski

l
) Wojownicy polscy oburzali si na Batorego za forytowanie

Wgrów, Mórych król wielce sobie ceni. Ale te byo to wojsko,

na którem najbardziej móg polega. Cierpliwe na gód i trudy,

nad podziw wytrzymae, bio si z nadzwyczajnem mstwem,
a thtnie podejmowao si najtrudniejszych zada. Skore do zwad

i bójek, nieraz wywoywao zatargi z Polakami i dawao si we
znaki spokojnej ludnoci. W pamici Polaków dugo przechowao

si wspomnienie Gaspara Bekiesza, niegdy w Siedmiogrodzie naj-

zawzitszego z nieprzyjació króla i jego wspózawodnika w zabie-

gach o mitr ksic, póniej wielce oddanego swemu zwyci-zcy.

Gaspar Bekiesz umar od trudów wojennych i wielk czci pocho-

wany zosta w Wilnie. Usypano mu kopiec na wzgórzu, przezwa-

nem gór Bekieszow.
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jest dzielnym wojownikiem, a nobilitacja kilku miesz-\

czan i chopów, co mstwem odznaczyli si w bo-\

jach, wymownie wiadczyy, jak dzielnemi siami woj-\

skowemi moga rozporzdza Polska, nie uciekajc /

si do pomocy najemnych rot cudzoziemskich. J/
Tworzc piechot anow, pragn Batory rozwia

przesd, panujcy ród rycerstwa polskiego i szlacht

równie skoni do suby w piechocie. Jako Jan

Zamoyski na wypraw w roku 1581 wyprowadzi od-

dzia 600 piechurów, zoony z drobnej szlachty. Lecz
przykad kanclerza nie znalaz naladowców: sub
w piechocie w dalszym cigu uwaao rycerstwo za

ublienie swemu dostojestwu.

Sawn w Europie jazd polsk przeksztaca Ba-

tory na sposób wgierski, wprowadzajc ulepszenia

w uzbrojeniu jedców i, zmieniajc olbrzymie kul-

baki tureckie na sioda mniejsze i lejsze. Wiele uwagi

powica art)lerji, któr zajmowa si jeszcze w Sie-

dmiogrodzie, a zarazem podniós sztuk inyniersk,
sprowadzajc z Woch biegych inynierów.

W wojsku utrzymywa elazn dyscyplin. Arty-

kuy hetmaskie, obowizujce ca armj, budziy
sarkanie mnej lecz niesfornej szlachty. Powiadano
o nich, e pisane s krwi, gdy za waniejsze prze-

winienia hojnie szafoway mierci A hetman Za-

moyski, srogi wykonawca tych artykuów, nawet króla

przewysza surowoci. Przestpców bez litoci sta-

wia pod prgierz lub skutych acuchami, wozi za

wojskiem. Nieraz za uchybienie grzmotn winnego

buaw, nie baczc na szar i zasugi. Botmistrza

Pienika wlók staj kilka za konierz przy swym ko-

niu, by da dowód, e za nieposuszestwo nikt si;

od kary nie wymknie. Zdarzaty si i wyroki mierci.

MUiian Batory. 14 20£



W obozie gronie sterczaa szubienica, rzucajc po-

strach na warchoów, a caemu wojsku przypominajc

konieczno przestrzegania obowizujcej onierza dy-

scypliny.

Wyrzeka Jan Kochanowski z Czarnolasu, e za-

maro w Rzeczypospolitej mstwo, e w przybicach

rycerzy zdawna wysiaduj kwoczki,

A rycerskie rzemioso, którem Polska staa,

Tak e si nieprzyjació swych nigdy nie baa,

Staniao midzy ludmi, zbroje pordzewiay,

Drzewca prochem przypady, tarcze pópleniay,

Wszystkie granice puste, a Tatarzyn bierze,

Kiedy wy si najlepiej wzgadacie o wierze...

Król Stefan, niejednokrotnie sawiony przez wiesz-

cza z Czarnolasu, porywajc naród do wojny z Mo-
skw, zmiót prochy z kopij polskich, star rdz z mie-

czów i zbroi, zbudzi upione w sercach szlachty

mstwo. A przez dbao o róne rodzaje broni, przez

udoskonalenie sposobów wojowania podniós umie-

jtno wojenn w Polsce. Z jego szkoy wyszli zna-

komici wodzowie, jak Jan Zamoyski, Krzysztof Mikoaj

Radziwi, Stanisaw ókiewski, pod jego opiek kszta-

cio si modsze pokolenie rycerstwa, co saw wo-

jenn Polski po caym wiecie miao rozgosi za pa-

nowania nastpnego króla.

Przywracajc dawn wietno rycerskiemu rze-

miosu, które, jak wyrzeka poeta, „staniao midzy
ludmi", król Stefan zwróci baczn uwag na koza-

ków siczowych. Niepokoiy go nieustanne wyprawy
kozackie na Tatarów i Turków, wywoujce straszliwy

gniew sutana, z którym Batory do czasu chcia w naj-

lepszych pozostawa stosunkach. Bystry król widzia

niebezpieczestwa, jakie zagrozi mog Rzeczypospo-
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litej, gdyby na jej kresach utworzya si wielka a nie-

.zalena sia zbrojna, na wasn rk podejmujca
wojn z ssiadami. Niepokoi Batorego ten ywio
niesforny, wojownicz}% a w adne karby nieujty.

Wic ju w pocztkach swego panowania wysa do
Bracawia, Winnicy i Niemirowa wojewod lubelskie-

,go, Jana Tar, by przeprowadzi ledztwro i kar wy-
mierzy przywódcom samowolnych napadów kozac-

kich na obce posiadoci.

Przed wojn moskiewsk Batory przyj delega-

tów od kozaczyzny siczowej, a we wrzeniu 1578 r.

wyda uniwersa, który by pierwsz prób uporzdko-

wania stosunków na Siczy. Starosta czerkaski i ka-

niowski, ks. Micha WT
iniowiecki, pod którego wadz

zostali oddani kozacy, mia odebra od nich przy-

sig wiernoci. Ponadto uniwersa obowizywa ko-

zaków do zaprzestania najazdów na posiadoci tatar-

skie i tureckie, a 500 moojców powoywa pod bro
na stay od i sub królewsk. Wkrótce po wyda-

niu uniwersau Batory posa kozakom chorgiew z bia-

ym orem i 500 moojców rozkaza zorganizowa na

wzór hajduków wgierskich x
). Kozacy ci ju w r. 1579

penili sub stranicz na kresach, a w roku nast-

pnym wzili udzia w wyprawie na ziemi siewiersk.

Król Stefan, jako zwyciski wojownik, wielk saw
przez dugie lata cieszy si ród kozactwa. Imi jego

otaczano czci. Pomimo to nie zd}7 uregulowa
stosunków na Siczy, nie zdoa opanowa awanturni-

czych, a jak wicher stepowy nieobliczalnych moojców

l

) Jak wykasuj nowe badania, niezgodne jest z rzeczywisto-

ci podanie, jakoby Batory powoa pod bro 6000 kozaków i ka-

za ich zarejestrowa.
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i powstrzyma ich od upieskich wypraw na Woosz*-

czyzn i ziemie sutaskie.

W roku 1581-ym zjawi si na Zaporou Samuel
Zborowski. Pragn on zmaza swe winy w wojnie

z Moskw i odznaczy si w bitwie pod Toropcem.
Potem z hufcem zabijaków zjawi si pod Pskowem.
Ale hetman Zamoyski, nie baczc na gniew monych?
braci Zborowskich, potraktowa Samuela, jako banit

i poza obozem wyznaczy mu stanowisko Uraony
a peen fantazji rycerz po pewnym czasie oddali si
z pod Pskowa i ruszy na Zaporoe. Mia on zamiar

zorganizowa kozaków, stan na ich czele, rozpo-

cz na wasn rk wojn z Moskw, okry si sa-

w, zasuy si przed narodem i uzyska przebacze-

nie za popenion w swoim czasie zbrodni. Jako
udao mu si wzbudzi zaufanie zaporoców. miay,,
awanturniczy charakter Samuela przypad do gustu

moojcom. Okrzyknito go hetmanem. Tymczasem
wojna si skoczya. Zborowski zmuszony by wy-

rzec si swego zamiaru. Ale duch niespokojny pchaa

go do czynów awanturniczych. Wic snu projekty

wypraw na Wooszczyzn, to znowu wespó z Tata-

rami zdobywa chcia Persj. Projekty owe nie do-

szy do skutku. Natomiast udao si Samuelowi zor-

ganizowa wypraw morsk na galery tureckie. Nie

mogc jednak doj do adu z niesfornem kozactwem,,

opuci Zaporoe, tua si jaki czas po wiecie i po

doznaniu mnóstwa przygód, powróci do Polski. Ale

z kozakami podtrzymywa w dalszym cigu stosunki

i nie obcy by ich miaemu najazdowi na posiadoci

tureckie w roku 1583. Najazd ten wywoa gniew su-

tana, narazi Polsk Turcji i wielkie kopoty sprawi?

Batoremu.
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Tragiczne losy Samuela nie powstrzymay innych

przywódców kozackich od samowolnych wypraw,
a król, acz mia do energji, by ad na Zaporou
naprowadzi, zapocztkowa tylko unormowanie sto-

sunków z kozakami, ale nie zdy ju uj ich

w karby.

Do najwaniejszych reform z czasów Batorego na-

ley ustanowienie trybunaów, które sejm r. 1578

powoa do ycia. Jeszcze przed sejmem toruskim
Stefan zwróci uwag na konieczno ustanowienia

sprystego rzdu, a przedewszystkiem wymiaru „wi-
tej sprawiedliwoci, aby si w niej ludziom dosy
dziao". Ale sejm ten, szarpany wani stronnictw,

rozszed si, nic nie postanowiwszy. Dopiero w r. 1578,

szlachta, widzc, jak wiele zaley Batoremu na uchwa-
leniu podatków na wojn z Moskw, wykorzystaa t
okoliczno, zapowiadajc, e na podatki dopóty ze-

zwolenia nie da, dopóki sd najwyszy nie bdzie
utworzony.

Dotychczas sdy najwysze zarówno nad mieszcza-

stwem, jak szlacht, spoczyway na barkach króla.

Za dwóch ostatnich Jagiellonów wykonywanie spra-

wiedliwoci budzio suszne narzekania. Z powodu
mnóstwa apelacyj do sdu królewskiego wytworzya
si ogromna zalego spraw i zbrodni nieosdzonych.

Taki stan rzeczy wprowadza w ycie zamieszanie

i chaos, wywoywa niezadowolenie i usprawiedliwiony

al pokrzywdzonych, urga poczuciu sprawiedliwoci

i prawa. Wic szlachta pragna odebra królowi sdy
najwyszej instancji, utworzy trybuna, któryby dzia-

a szybko i sprawnie, a skadaby si z sdziów przez

szlacht wybranych. Od udziau w tym sdzie chciano

odsun senatorów i duchowiestwo, obawiano si
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bowiem, e moni panowie, majc na widoku wasne
interesy, nie potrafi si wznie na wyyny bezstron-

noci i z krzywd stanu szlacheckiego sprawy s-
\/ dzi bd.
o Takie stanowisko doprowadzao niejednokrotnie do*

\f ostrych star pomidzy izb poselsk a senatem i nie-

\ sychanie utrudniao urzeczywistnienie koniecznej a do-

niosej reformy. Sprawa, zatamowana sporami, ugrz-
za, jak wóz w piaskach i od wielu lat nie ruszaa<

si z miejsca.

Zygmunt August nie przyczynia si do zaagodze-

nia sporu. Przerzucajc si to na stron senatu, to

znowu popierajc denia izby poselskiej, powiksza
sw chwiejnoci pitrzce si trudnoci. W czasie

bezkrólewi sprawa reformy sdu najwyszego nie

schodzia z porzdku dziennego. Utworzono nawet

sdy wojewódzkie ostatniej instancji, ale te nie zy-

skay uznania, a myl utworzenia centralnego trybu-

nau, którego wyroki byyby bezapelacyjne, zyskiwaa

coraz wicej zwolenników.

I Batory by zwolennikiem wspólnego dla Korona
trybunau. Nie mogc, jak i poprzedni królowie po-

doa nawaowi spraw nieosdzonych, doskonale ro-

zumia, e stan rzeczy domaga si zmiany gruntownej.

Ale godzc si na trybuna, nie myla pozbawia si
cakowicie swej wadzy sdowniczej. Chcia pozosta-

wi sobie sdzenie spraw miejskich, a take spraw

kryminalnych. Nadto nie myla zrzeka si wpywu
na sprawy, dotyczce dóbr i dochodów, tak królew-

skich, jak skarbu publicznego.

W ten sposób do walki pomidzy senatem a izb
poselsk wmieszaa sie wola króla.
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Ale Batory wiedzia, czego chce, a gdy yczeniu

jego stao si zado, cay swój wpyw rzuci na szale

toczcej si walki i powanione strony doprowadzi

do porozumienia.

Jako przy królu pozostawiono sdzenie na sdzie

sejmowym spraw kryminalnych, pozostawiono mu
sprawy o dobra i dochody oraz sprawy miejskie,

a trybunaowi oddano do sdzenia wszystkie sprawy

cywilne, które ju przeszy przez sdy niszej instan-

cji (ziemskie, grodzkie, podkomorskie, komisarskie),

a skutkiem apelacji strony zainteresowanej miay podle-

ga raz jeszcze rozpatrzeniu i wyrokowi ostatecznemu.

Nadto pod sd trybunau oddano starostów i urzdni-

ków grodzkich, jeliby nie do pilnie wykonywali

wydane przez trybuna wyroki lub te wrcz odmó-

wili ich wykonania.

Dziki wpywom króla i spór o skad trybunau

zosta zaatwiony.

Senatorowie, którym izba poselska pragna ode-

bra prawo wybieralnoci, gorco protestowali prze-

ciw temu ograniczeniu, dowodzc, e skoro ten przy-

wilej przyznany jest ogóowi szlachty, to niepodobna

da, by szlachcic, piastujcy godno senatorsk^

mia by upoledzony z racji swego dostojestwa.

Wysunito inny jeszcze argument, na który posowie

nie znaleli odpowiedzi. Oto dowodzono, e skoro

godno sdziego pochodzi z wyborów, a wybory za-

le od szlachty, przeto szlachta musi samej sobie

ufa i wierzy, e godnych ludzi na odpowiedzialne

i zaszczytne stanowiska powoa.
Nie bez walki zgodzia si izba poselska na ten

punkt widzenia.
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Wikszy jeszcze spór wywoa udzia duchowie-
stwa, gdy i wszystkie sprawy duchowne pragna
szlachta sdzi samoistnie. Ale opór kleru by tak

wielki, e grozi cakowitem unicestwieniem reformy.

Ostatecznie przyznano duchowiestwu sze miejsc

w trybunale i ustalono zasad, e przy sdzeniu spraw

duchownych zasiada bdzie równa liczba przedsta-

wicieli obu stanów.

Wyborów do trybunau dokonywa miay co roku

sejmiki deputackie, a kade województwo wybierao
jednego lub dwóch sdziów trybunalskich, zwanych
deputatami. Deputatów byo 27: 11 wybieraa Mao-
polska, a Wielkopolska 16. Godno deputack mona
byo piastowa tylko rok jeden, lecz po upywie lat

czterech deputat móg by wybrany ponownie.

Deputaci obowizani byli zjeda si co roku naj-

pierw do Piotrkowa dla sdzenia spraw wielkopol-

skich, a nastpnie do Lublina dla spraw maopolskich.

Wyroki zapaday wikszoci gosów, a byy nieod-

woalne. Król nie mia prawa ich zmienia i nie po-

siada prawra aski dla skazanych.

Trybuna, powoany do ycia najpierw dla Korony,

ustanowiony zosta w roku 1581 dla Litwy, a zasiada

kolejno w Wilnie i Misku. Od roku 1589 trybuna-

owi koronnemu podlegay Prusy.

Ustanowienie trybunaów pocigno za sob re-

form sdów ziemskich i grodzkich, przyczynio si

do zmniejszenia ogromu pracy sdów sejmowych,

spowodowao znacznie szybszy i sprawniejszy wymiar

sprawiedliwoci. Miay trybunay swe strony ujemne.

Coroczne wybory nie pozwoliy wyrobi si deputa-

tom i pozbawiay ich niezawisoci, jak da mogo
sprawowanie urzdu czas duszy.
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Nie od króla Stefana wysza idea reformy, ale

dziki jego staraniom i wpywom zostaa urzeczy-

wistniona.

„Batory, — powiada prof. Balzer, — wyniós si po-

nad stronnictwa, umia wpyn na nie i usposobi je

do wzajemnych ustpstw, w ten za sposób uatwi
dokonanie dziea, którem zreszt sam, od pocztku
swoich rzdów, zajmowa si gorliwie"... ^—*-

—
Trybunay byy wielk zdobycz szlachty, byy

nowym klejnotem w koronie wolnoci szlacheckich.

Ale ta doniosa a pikna reforma nie utrzymaa si

dugo na waciwej wyynie. Zepsucie, ogarniajce

spoeczestwo w XVII stuleciu, szerok fal wtargno
i do tych najwyszych przybytków sprawiedliwoci.

Przekupstwa, intrygi, krzywoprzysistwa znieprawiy

zczasem pikn instytucj i uczyniy z niej jedno wi-
cej ródo niemocy, wiodcej naród ku przepaci

zginienia.

Reformie sprawiedliwoci towarzyszyy usiowania,

zmierzajce do uporzdkowania skarbu, który wieci
pustkami, gdy Batory zasiad na tronie. Skarbowo
bya jedn z najsabszych stron ycia pastwowego
Rzeczypospolitej, bo szlachta nie poczuwaa si do

obowizku pacenia podatków, a kopoty o rodki na

potrzeby pastwa pozostawiaa królowi, nie wnikajc

w to, skd król ma pienidze czerpa. Batory uczyni

wielki wyom w uporze szlachty, umia bowiem roz-

pomieni jej patrjotyzm i skoni do ofiarnoci, ja-

kiej ni przedtem, ni potem ani jeden z królów pol-

skich obudzi nie zdoa. alia si szlachta, sarkaa,

usiowaa opiera si daniu Stefana, ale ostatecznie

ulegaa jego woli i trzy razy z rzdu uchwalaa po-

bory w niepraktykowanej przedtem wysokoci. Gdy
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jednak wojna zostaa zwycisko ukoczona, masa*

szlachecka zacia si w uporze i po dawnemu ani

podatków od dochodu, ani ce nie mylaa paci.
Za szlacht poszo duchowiestwo. Umia i kler po-

ruszy Batory, gdy chodzio o potrzeby wojny, ale

stay podatek xby w dalszym cigu tak ród szlachty,

jak duchowiestwa, w najwyszym stopniu niepopu-

larny. Ciar podatkowy spada na miasta. Obroni
król mieszczastwo przed sdami szlachty, ale nie

zdoa dwign kwitncych niegdy miast polskich,

a skutkiem swego upoledzenia coraz bardziej chyl-

cych si do upadku. Natomiast za panowania Bato-

rego starano si zreformowa i osign ulepszenia

w podatku po gównym, paconym w jednakowej

wysokoci przez ludzi rónych zawodów bez wzgldu
na zarobki. Podatek pogówny zmieniano na docho-

dowy, zaprowadzono zarazem cilejsz nad wpywem
podatków kontrol.

Byy to wane zacztki reformy finansów, wiad-
czce, e za króla Stefana i w tej, najbardziej zanie-

dbanej dziedzinie gospodarki pastwowej, wkraczano

powoli na drog poprawy.

Reformujc wojsko i wymiar sprawiedliwoci, wpro-

wadzajc ulepszenia w podatkach, nie dozwoli Ba-

tory rozpali si waniom religijnym. Ju w Siedmio-

grodzie otaczali go wyznawcy sekt najskrajniejszych.

Skutkiem tego mia w Rzymie bardzo z opinj. Jako

lennik Turcji, zalecany przez sutana do tronu, po-

dejrzewany by o ch wysugiwania si muzumanom
ku krzywdzie wiata chrzecijaskiego. Pomawiano
go nawet o sprzyjanie herezji. Wic w swoim czasie

Rzym zwalcza jego kandydatur, a nuncjusz papieski

czyni wielkie wysiki, aby zagrodzi mu drog do
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Polski. Za nuncjuszem szed prymas Uchaski, a za

Uchaskim, z wyjtkiem paru biskupów, stao cae
wysze duchowiestwo katolickie. Ale okazao si
wkrótce, e Stefan jest arliwym katolikiem, a dobre
stosunki z sutanem utrzymuje dla wyszych wzgldów
politycznych.

Nuncjusze papiescy zachwyceni byli nowym kró-

lem polskim i w listach do Rzymu najpochlebniej wy-
raali si o Batorym. Stosunki z Rzymem staway si
coraz blisze i serdeczniejsze, bo wielkie plany, o któ-

rych wojowniczy król myle nie przestawa, najzu-

peniej godziy si z zamiarami papiey.

Ale Batory nie by fanatykiem. Twierdzi on, e-
nad ludmi panuje król, lecz nad sumieniami Bóg.

Przysidze koronacyjnej, e „pokój midzy rónicymi
si w wierze zachowa i utrzyma", przez cay czas

swego panowania, pozostawa wiernym. Kiedy w r. 1577

zarówno w Krakowie, jak w paru innych miejscowo-

ciach zaczy si napady na zbory kalwiskie, kiedy

zaczto zniewaa pogrzeby protestantów, król surowo

rozkaza tumi tumulty. Nie podoba mu si szcze-

gólniej udzia modziey akademickiej w tych mani-

festacjach. Wic w cierpkim, penym wyrzutów licie

do rektora, doktorów i magistrów Akademji krakow-

skiej domaga si przedsiwzicia stanowczych rod-
ków, by pooy kres wichrzeniu modziey.
— „Tych, — pisa, —- którzy z imienia tylko s stu-

1

dentami, naprawd za zachowaniem si nauce uczci-

wej s otcy, naley z akademji wypdzi, wród re-

szty utrzyma karno i zmusi, by nosia ksigi —
nie or". ..

Gdy w r. 1581 modzie napada w Wilnie na po-

grzeb protestancki, król z obozu pod Pskowem naka-
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cza poskromi burzycieli i czuwa bacznie nad spo-

kojem publicznym.

Stanowisko króla, który przeciwi si wszelkiemu
.gwatowi, dziaao uspokajajco na podniecone umy-
sy i utrzymywao na wodzy wzburzone namitnoci.

Lecz dysydenci polscy, upewniajcy wszystkich, e
za nowego króla „ledwie ju kto katolikiem zostanie",

^a widzcy w Batorym monego protektora doznali

wielkiego zawodu. Stefan, którego religijno godzia
si z wielkim a tajonym planem powoania pod bro
pastw chrzecijaskich przeciw Turcji, wielce ceni
sobie dobre stosunki z Rzymem i, acz nie pozwala
na gwaty wzgldem nowowierców, to jednak troskli-

w opiek otacza duchowiestwo katolickie, szcze-

gólniej za sprzyja jezuitom. Pod t opiek jezuici

zrczn a arliw agitacj czynili wyomy w szere-

gach nowowierców i gromadnie nawracali ich na ka-

tolicyzm. Król mia nawet nadziej, e przy ich po-

mocy dokona dziea zjednoczenia religijnego caej

ludnoci w swem pastwie. Po zdobyciu Poocka
zaoy tam zaraz kolegjum jezuickie, a po utrwaleniu

swej wadzy w inflantach takie kolegja powoa do
ycia w Dorpacie i Rydze.
~—Gdy do obozu pod Gdaskiem jezuici, zamieszkali

w Wilnie, przysali królowi yczenia i polecali mu
spraw kocioa katolickiego, Batory, odpowiadajc
bardzo uprzejmie, owiadczy w swym licie, e chwaa
kocioa i poytek chrzecijastwa zawsze byy jego

deniem. „A e do osignicia tego zamiaru,—pisa,

—

zakon wasz jest nam nad inne nieodzownie potrze-

bnym, jest on nam i bdzie zawsze najmilszym, co

wam bardziej czynami, jak sowami okaemy"...
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W instrukcji na sejmiki z r. 1582 wyranie powie-

dziano, e król radby widzia i yczy sobie, „eby
wszyscy ludzie w pastwach jego król. moci jednej

a staroytnej byli wiary, jednako Pana Boga chwalili".

Poniewa do tej jednoci najumiejtniej i najgorliwiej,

dyli jezuici, wic Batory wspiera ich dziaalno
i na kresach zwaszcza rad widzia ich placówki.

Ta gorliwo króla ogromnie zrazia Inflantczyków

do Polski.

W Rydze, z powodu wprowadzenia kalendarza,

gregoriaskiego, doszo do napaci na jezuitów i bunlu.

Król ostrych rodków zamierza si chwyci, lecz nie-

spodziewana mier przeszkodzia jego zamiarom.

W otoczeniu Batorego du rol odgrywa uczony

ksidz Stanisaw Sokoowski, profesor wymowy Aka-

demji krakowskiej, mistrz teologji, nauk wyzwolonych

i filozofji, spowiednik i kaznodzieja króla. Jedno-

czenie coraz wiksze znaczenie zdobywa gony
swoj piorunujc wymow Piotr Skarga, którego arli-

wo apostolska niezapomnianemi goskami zapisaa-

si w dziejach kocioa katolickiego w Polsce.

Za króla Stefana zrodzia si równie idea unji

kocielnej na Rusi, a Skarga i Possewin byli tej idei

gorcymi rzecznikami.

Tak wic Batory, acz nie schodzi z drogi tole-

rancji, któr syna Polska po szerokim wiecie, acz

surowo tumi wszelki gwat, jakiego fanatyzm religijny

dopuszcza si w stosunku do rónowierców, to jednak

czyni wiele, by religj katolick uprzywilejowa w pa-
stv\ie i zapomoc jezuitów rozszerzy jej wpywy,
pomnoy liczb jej wyznawców. Lecz w przeciw-

stawieniu do swego nastpcy, Zygmunta III postpo-

wa przezornie, rozumnie. Nie rozega nienawici
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wyznaniowej tumów, stal na stray wolnoci wyzna,
by sprawiedliwy. Poniewa duchowiestwo katolic-

kie nie pacio podatku staego, wic uwolni od tego
podatku i duchowiestwo greckie. Mia miar, dziki

której móg popiera bojowników katolicyzmu, utrzy-

mujc jednoczenie „pokój midzy rónicymi si
w wierze".

Ze sprawami kocioa cile czya si w owym
czasie sprawa owiaty.

Mony zakon jezuitów i na tem polu czyni po-

stpy. Batory, sam czowiek wyksztacony, a wysoko
cenicy ludzi uczonych, zwróci baczn uwag na

Akademj w Krakowie, a przywilejem z d. 7 lipca

1578 r. nada kolegjum jezuickiemu w Wilnie takie

same prerogatywy, jakich uywaa Akademja krakow-

ska. A wic miaa nowa uczelnia prawo nadawania

stopni naukowych swoim wychowacom, dobra jej

narówni z dobrami kocielnemi uwolnione zostay od

ciarów publicznych, a modzie, ksztacca si w no-

wym przybytku wiedzy, wyjta zostaa z pod sdownic-

twa grodzkiego i oddana pod sd oraz zwierzchnic-

two rektora. W marcu 1579 roku, przed wypraw
poock, król przyby do Wilna. Radonie witany

przez jezuitów, nowym dokumentem potwierdzi ty-

tu i prerogatywy nowej uczelni. W przededniu wiel-

kiej wojny, ród szczku ora, tworzy dzieo, które

przetrwao zawieruchy dziejowe i burze, a nazawsze

z imieniem znakomitego wojownika zostao zwizane.

Król, na którego cze sypay si w Wilnie mowy,
wiersze, panegiryki, kazania, szczególniej mile przyj
powitanie modziey. Podanie gosi, e imieniem tej

modziey przemawia Jan Karol Chodkiewicz. Batory,

zachwycony przytomnoci umysu i miaemi odpo-
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wiedziami modziana, mia mu przepowiedzie, e zo-

stanie kiedy synnym wojownikiem. Wielki znawca

ludzi przepowiedzia trafnie: grone imi Chodkiewi-

cza straszne byo wrogom Rzeczypospolitej, a w caej

Europie powtarzane z podziwem.

Akademja wileska posiadaa wydziay teologji,

filozofji i sztuk wyzwrolonych. Wyczono z niej wy-

kady prawa i medycyny, gdy jezuici uwaali te

przedmioty za niestosowne dla profesorów duchow-

nych, majcych przygotowa modzie gównie do

stanu kapaskiego, a dy do utrzymania i rozwoju

wiary katolickiej w kraju.

Pierwszym rektorem zosta Piotr Skarga, a ród
profesorów zasiedli obok Polaków cudzoziemcy ró-

nych narodowoci. Byo w gronie profesorskiem trzech

Anglików, by Portugalczyk Emanuel de Vega, gony
teolog, by Hiszpan, Antoni Arrias, sawny kaznodzieja

i pogromca rónowierców.
Przed stworzeniem Akademji w Wilnie zamierza

król podnie chylc si do upadku Akademj kra-

kowsk, aby „nie uchodzia za ostatni ród innych

akademij w chrzecijastwie". Wiadomo, e zaraz

w pocztkach swego panowania czyni wysiki, by

sprowadzi do Krakowa z zagranicy kilku synnych
uczonych. Jadcy z polecenia króla do Woch Jan

Grzymaa Zamoyski mia porozumie si z upatrzo-

nymi profesorami i uzyska dla znakomitej niegdy
uczelni nowe przywileje od papiea.

Ale bunt Gdaska, a nastpnie wojna z Moskw
oderway uwag Stefana od spraw Akademji krakow-

skiej. Póniej przewayy wzgldy polityczne. Wszyst-

kie rozporzdzalne rodki obraca Batory na wspo-

moenie nowej uczelni w Wilnie i kolegjów jezuickich
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na Rusi i w Inflantach. Lecz starania o pozyskanie

wybitnych si naukowych i baczna uwaga, jak w naj-

trudniejszych dla pastwa chwilach zwraca na dzieo

owiaty, szeroko rozsawiy w Europie imi króla wo-
jownika, jako przyjaciela nauk i protektora ludzi

uczonych.

Niestety, krótkie, bo zaledwie dziesi lat trwajce

panowanie nie pozwolio Batoremu dokoczy dziea

reformy. Zapocztkowa on napraw Rzeczypospoli-

tej, zatrzyma rozkad pastwa, opromieni now saw
imi polskie w wiecie, ale nie zdy wypeni wszyst-

kich zada, jakie mia przed oczyma. Ukoczywszy
zwycisko wojn z potnym carem, pragn ubezpie-

czy granice wschodnie od napaci Tatarówr

, wzmóc
siy wewntrzne narodu i uchroni go od niebezpie-

czestw, które w krótkim czasie dwukrotnie zawichrzyy

pastwo, a groziy w przyszoci wojn domow.
T klsk, co zawisa nad Polsk, byo bezkrólewie

i zwizane z woln elekcj intrygi mocarstw zagra-

nicznych.

Ale tymczasem zaszy wypadki, które poróniy
króla z narodem i zakóciy wewntrzny pokój Rze-

czypospolitej.
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STEFAN BATORY,

portret wspóczesny w refektarzu XX. Missionarzy

w Krakowie.





XI.

CICIE SAMUELA
I SPRAWA ZBOROWSKICH.

Wkrótce po zawarciu pokoju z Moskwa, Batory

w otoczeniu panów litewskich i dostojników ducho-

wnych, midzy którymi znajdowa si ksidz Skarga,

wyjecha do Inflant i zaj si urzdzaniem tego kraju.

Potwierdzi Inflantczykom wolno wyznania augsbur-

skiego, lecz bawic w Rydze, zada od magistratu

oddania katolikom kocioów witego Jakóba i w.
Magdaleny. Osadzi w tern miecie jezuitów, to samo
uczyni w. Dorpacie i Kiesi, a nadto przywróci w Kiesi

biskupstwo katolickie.

Inflantczycy, którym przywilej Zygmunta Augusta

zapewnia przewag protestantyzmu, wielce dotknici

temi rozporzdzeniami, podnieli protest, domagajc
si zachowania wszystkiego, co król poprzedni im

przyrzek. Ale Batory, nie zwaajc na protesty i pro-

by, uparcie trwa przy swojem. Postpujc, jak w kraju

zdobytym, mianowa póniej na urzdy w Inflantach

Litwinów i Polaków, czem wysoce oburzy ludno
miejscow.

Stefan Batory.— 15 22
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Król, jak wida byo z traktowania nieszczsnej

krainy, zbacza z drogi, któr kroczya Polska Jagiello-

nów. Inflantczycy zaczli si burzy. Tu i ówdzie

wybuchay zamieszki, a w roku 1585 z powodu wpro-

wadzenia do Inflant kalendarza gregorjaskiego, po-

spólstwo w Rydze podnioso jawny bunt przeciw usta-

nowionym przez króla wadzom. Wzburzeni mieszcza-

nie zaatakowali jezuitów, odebrali im klasztor i koció,
napadli na stronników rzdu, jednego z nich, Tasta,

stracili publicznie na rynku, innych zaczli ciga
i mordowa. Póniej weszli w porozumienie ze Szwe-

dami, którzy akomie spogldali na kraj zbuntowany

i radzi byli poczy go ze Szwecj.
Okazao si, e Batory, pomimo caej bystroci

i wielkiego rozumu, nie przej si jeszcze duchem
owej polityki, dziki której Rzeczpospolita przycigaa
ku sobie ludy ssiedzkie. Nie si i mieczem, lecz

poszanowaniem odrbnoci narodowej, zrozumieniem

potrzeb, zachowaniem zwyczajów, tolerancj, pozosta-

wieniem cakowitej swobody w urzdzeniach wewn-
trznych spajali Jagiellonowie z Polsk rozliczne ludy

i kraje. W Batorym - wojowniku tkwi instynkt zdo-

bywcy. W Inflantach chcia on rzdzi, jak zwycizca.

Ale, narzucajc Inflantom sw wol, skada zarazem

dowód, e zwraca uwag na zjawiska, któremi nie

zajmowali si jego poprzednicy.

Oto ku oburzeniu panów inflanckich, zaj si lo-

sem chopów, traktowanych w sposób okrutny, a nie

posiadajcych w tym kraju adnej wasnoci. Pragnc
uly doli mas wociaskich, postanowi zakaza nie-

miosiernie wykonywanej chosty cielesnej i plagi za-

mieni na kary pienine. Król przyj nawet deputacj

chopsk, co byo faktem niebywaym, krzyczcym.
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Tecz owa deputacja pada mu do nóg i bagaa, by
adnej nie wprowadza zmiany, bo kada nowo
jeszcze straszniejszem uczyni pooenie chopów. Nie

wierzyli nieszczliwi w polepszenie swej doli, wie-

dzieli, e pomimo wszelkich zakazów nie unikn cho-
sty, a w dodatku i kary pienine zmuszeni bd paci.

Z Inflant uda si Batory do Warszawy.
Tu w pierwszych dniach padziernika 1582 roku

.zebra si sejm walny.

Król pragn, by sejm zaj si spraw poborów na

<pokrycie zalegego odu i dugów, na wojn z Moskw
zacignitych, obron granic wschodnich przed napa-

dami Tatarów, urzdzeniem Inflant oraz spraw bez-

królewia i elekcji.

Ale sejm podejrzliwie spoglda na zwyciskiego

*króla i nie myla uczyni zado jego yczeniom.
^Domagano si dawniej, by sprawa elekcji i bezkróle-

wia zostaa unormowana: dwa bezkrólewia ujawniy

wielkie niebezpieczestwa, wobec jakich stan moe
Rzeczpospolita, gdyby po mierci kadego króla po-

wtarza si miay wypadki, poprzedzajce wybór Ba- vi /

torego. Gdy jednak spraw elekcji Batory wysun,
^zbudzia si zaraz obawa, e król zechce sam wyzna-

czy swego nastpc. Szlachta, widzc we wszystkiem ^
zamach na swe wolnoci, nie chciaa mówi za ycia
króla o nowym królu. Posowie, zasaniajc si bra-

kiem instrukcji, postanowili odwoa si do braci-wy-

-borców. W ten sposób uniemoliwili rozstrzygnicie

niezwykle doniosej dla ycia pastwowego sprawy.

Podobny los czeka inne wnioski. Kócono si o In-

.flanty. Litwini dowodzili, e kraj ten jest prowincj

•litewsk, Polacy z Zamoyskim na czele domagali si
^przyczenia Inflant do Polski. Wreszcie wiele czasu

23?
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i wrzawy wywoaa sprawa referendarza Stanisawa?

Sdziwoja Gzarnkowskiego, który dobra nin, dane

mu niegdy przez arcybiskupa Uchaskiego, chcia-

zatrzyma przy sobie, aczkolwiek prymasem zosta*

ju Stanisaw Karnkowski.

Czarnkowski, czek przebiegy, a wielkiej miary

intrygant, zapozwany przed sd nadworny, umia za-

interesowa sw spraw szlacht i dopi tego, e wielu,

posów stano po jego stronie i domagao si od króla,

by skasowa sdy nadworne. Umysy byy wzburzone.

Wród namitnej dyskusji synny z warcholstwa Jakób
Niemojowski zawoa do króla:

— Miociwy panie! zachowaj nam w caoci nasze

przywileje, a pozostaniesz naszym miociwym królem,.

a jeli nie, to bdziesz Stefanem Batorym, a ja jestem?

Jakób Niemojowski!...

Sejm rozszed si, nic stanowczego nie postano-

\ v wiwszy.

Król, wystawiony na pociski szlachty, stajcej

w obronie prywaty, nie zraa si zarzutami, nie ust-

py \

powa przed haasem i krzykiem. Gzarnkowskiego-

skaza na oddanie nieprawnie zatrzymanych doku-

V^\ mentó w i opuszczenie nina. Ale lekkomylno szlach-

ty, pomijajcej wane sprawy, a rozjedajcej si bez.

zabezpieczenia zagroonych przez Tatarów granic, bu-

dzia w królu guchy gniew i gorycz. To mia prze-

cie do siebie ten wielki czowiek, e nie zniechca*

si trudnociami, e nie opuszcza rk bezczynnie i nie

przestawa czuwa nad bezpieczestwem kraju. Opusz-

czony przez naród, wysa nad Dniepr Zamoyskiego

z zacinemi hufcami i rozkaza mu broni przepra-

wy. Hetman wietnie wywiza si z nowego zadania*

Tatarzy, majc przed sob wezbrane wody Dniepru*
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i stojce za Dnieprem w gotowoci bojowej wojska,

bez walki cofnli si na swoje legowiska.

Dzielny pomocnik króla sam postaw swoj od-

wróci groc Rzeczypospolitej burz.
Batory, chcc okaza narodowi, jak ceni wielkiego

czowieka, nowy zaszczyt postanowi mu wywiad-
czy. W tym celu wyda za niego za m bratanic

-sw, Gryzeld Batorówn, i latem roku 1583 wypra-

wi nowoecom w Krakowie tak wspaniae a wietne
wesele, jakiego ni przedtem, ni potem nie zanotoway
kroniki polskie.

Wydarzenie to poruszyo opinj.

Zamoyski, czek nowy, wyszedszy z poród szlachty,

w czasie bardzo szybkim nie tylko wyrós ponad go-

wy swej braci, ale dziki piastowanym godnociom
kanclerza i hetmana oraz pokrewiestwu z królem,

zagasi sw powag wszystkich dostojników w pa-
stwie. Przedstawiciele dawnych rodów magnackich

z zawici spogldali na t now potg. Podejrze-

wano Batorego, e jednemu z synowców chce za

-swego ycia zapewni tron polski, zwaszcza, e naj-

modszy z nich, Andrzej Batory, ksztaci si u jezui-

tów w Putusku. Zamoyski zaprzeczy póniej tym

wieciom. Ale nie jest wykluczonem, e bezdzietny

król, mylc o nastpcy, chcia, zgodnie z opinj szlachty,

w czasie ostatniej elekcji przygotowa tron polski

^Piastowi" i e tego Piasta widzia w osobie swego

kanclerza.

To pewna, e lub Zamoyskiego z Batorówn za-

niepokoi szlacht i poruszy do ywego wielu magna-

tów, zazdroszczcych kanclerzowi nowego zaszczytu.

Szczególniej dotknici czuli si bracia Zborowscy.
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Lecz Zamoyski by czowiekiem bystrym. Sam wy
znawa, i czyni ze swej strony wszystko, by wyka*

za, e nie napawa go pych aska paska, e nie-

myli wynosi si nad innych. Widzc zawi Zbo-
rowskich, stara si ich uagodzi i uczyni zado
ich pragnieniom. Wic Andrzejowi Zborowskiemu*

wyrobi dwa tysice zotych rocznego jurgieltu, wsta-

wi si do rodziny zabitego kasztelana Wapowskie-
go, by zezwolia na skasowanie cicego na Sa-

muelu wyroku banicji, wstawia si do króla za Krzy-

sztofem, który splami si przeniewierstwem i na dworze
cesarskim knu przeciw Batoremu ciemne intrygi.

Ale Zborowscy byli nienasyceni. Widzc usuno
kanclerza, wystpowali z nowemi daniami, a wyst-
powali po swojemu, butnie, natarczywie. Najprzewro-

tniejszy z braci by Krzysztof. Popierajc w swoim*

czasie kandydatur austrjack, utraci popularno rófc

szlachty. Wystawne ycie przyprawio go o ogromne*

dugi, przed któremi uciek z Polski. Znalazszy przy-

tuek na dworze cesarskim, intrygowa przeciw kró-

lowi, a potem wszed nawet w konszachty z carem

i za 1.200 talarów wykona w Lubece .przysig na-

wierno Iwanowi. Bya to oczywista zdrada, ale

Krzysztof czu si widocznie bezpiecznym, gdy uspo-

koiwszy swych wierzycieli, zjecha do kraju i zjawi
si na weselu Zamoyskiego.

Krzysztof, potrzebujc gwatownie pienidzy, mia*
da od króla przyznania mu rocznej pensji po zmar-

ym w owym czasie wojaku Szperwejnie. Lecz król

wiedzia o ciemnych sprawkach Krzysztofa, pamita,
e w swoim czasie nie majcy skrupuów magnat
wzi od niego w Siedmiogrodzie due pienidze, by

mu pozyskiwa stronników, a póniej przerzuci si*
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jawnie na stron cesarza. Wiedzia nadto Batory, e
Krzysztof porozumiewa si z carem. Pomimo to go-

tów by da zdrajcy mono zmazania swych win

w wiernej dla ojczyzny subie. Ale bezczelno -
dania do ywego oburzya króla. Probie Krzysztofa

odmówi stanowczo.

Uraony magnat zacz knu zemst i do tych kno-

wa wcign Andrzeja i Samuela. Trzej bracia zje-

chali si w Zborowie, rodzinnym zamku na Rusi

i, jak mówiono, „na trawie Zborowskiej 77 sprzysigli

si na zgub króla. Zborowscy postanowili pozbawi
Batorego tronu i koron polsk odda wasnemu kan-

dydatowi.

Dusz tych knowa by przewrotny Krzysztof, ale

najwicej haasu czyni Samuel.

By to junak miay, szalony, nie znajcy adnych
wizów, a wacy si na najwikszy hazard, natura

bujna, niespokojna, zuchwaa bez granic. Zaufany

w bezkarno, nic nie robi sobie z cicego na nim
wyroku banicji i swobodnie wóczy si po kraju.

Szukajc przygód, uda si po raz wtóry na Sicz i na

wasn rk zorganizowa wypraw przeciw Turcji.

Póniej znów zjawi si w Polsce i tysicem szalestw

nieustannie zwraca na siebie uwag. Otoczony zawa-

djack kompanj, pi, hula, najeda domy szlachty,

porywa z gocica kobiety, dopuszcza si mnóstwa
gwatów i bezprawi. .

Król ju dawniej przestrzega Samuela, by siedzia

spokojnie w swych dobrach pogranicznych i cierpli-

wie oczekiwa zniesienia wyroku. Ale zuchway zabi-

jaka nic ju nie robi sobie z ostrzee. Niepohamo-

wany w jzyku, odgraa si, e zdzieli Zamoyskiego
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czekanem midzy oczy i zatucze psa wgierskiego, jak

nazywa króla. s

~~Pd~gróki i obelgi, miotane przez Zborowskich, roz-

chodziy si szeroko, a o planach zasadzek i zama-

chów, przygotowywanych przez zuchwaych braci, kr-

yy coraz bardziej niepokojce wieci.

Gniewa si król, sroy si kanclerz i ostrzega

Zborowskich, by nie liczyli duej na jego opiek.

Na nic nie zday si wszelkie przestrogi.

Bracia nie zaprzestali knowa, a Samuel nie zmie-

nia trybu ycia.

W rce króla dostao si kilka nowych dowrodów
winy Zborowskich, a midzy innemi list Krzysztofa

do Samuela. W licie tym Krzysztof ali si, e król

pragnie ród Zborowskich wytraci, odgraa si Ba-

toremu i zapewnia, e wkrótce zmieni si w Polsce

istniejcy stan rzeczy.

Niespodziewany wypadek caej sprawrie nada obrót

nieoczekiwany.

Wiosn roku 15cS4-go Zamoyski wraca z Knyszyna

do Krakowra. Samuel wraz ze swoj kompanj jecha
ladami kanclerza i, nastpujc mu na pity, prze-

chwala si gono, e razem ze swym wrogiem od-

bdzie uroczysty wjazd do Krakowa. Z rónych stron

przestrzegano Zamoyskiego, by mia si na bacznoci.

Obawiano si jakiego szalonego czynu ze strony Sa-

muela, a jego charakter najzupeniej usprawiedliwia

ywione obawy. Gdy Zamoyski, bdcy starost kra-

kowskim, stan w Proszowicach, znajdujcych si ju
w obrbie jego wadzy starociskiej, doniesiono mu,

e zbrojni ludzie Samuela stoj tu pod Proszowica-

mi, a sam Samuel znajduje si w Piekarach, majtku
swej krewnej, Wodkowej.
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Kanclerz, korzystajc ze sposobnoci, umyli po-

chwyci niebezpiecznego warchoa. W tym celu roz-

kaza ókiewskiemu otoczy noc Piekary, uj yw-
cem banit i przywie go do Proszowic. ókiewski
wiernie wypeni rozkaz. Niespodziewanie osaczony

Samuel dosta si w rce onierzy kanclerskich i w za-

krytym powozie, jako wizie, odstawiony zosta do
Krakowa. W^lad za nim jecha ze swym orszakiem

Zamoyski.

Srogi kanclerz postanowi w straszliwy sposób roz-

prawi si z pochwyconym spiskowcem. Opierajc si
na komentowaniu prawa, doszed do przekonania, e
Samuela, jako banit, lekcewacego wyrok królewski,

wadny jest ukara mierci. Nie chcia przecie uczy-

ni tego bez zezwolenia króla. Wic zapyta go listownie

o opinj. Ale i król mia do zdrady i knowa roz-

zuchwalonych braci. Wedug podania nieprzychylnych

"Batoremu pamitnikarzy, mia on odpisa Zamoyskie-

mu: zabij psa, a ksa nie bdzie.

^Otrzymawszy przyzwalajc odpowied, Zamoyski

przesta si waha: los Samuela zosta przesdzony.

Strach pad na Zborowskich i ich stronników. Na-

daremnie przecie koatali do króla i kanclerza, na-

daremnie szlachta województwa krakowskiego doma-
gaa si od Zamoyskiego, aby spraw Samuela, jako

niezwyk i now, odesa do rozwaenia najbliszemu

sejmowi.

I król i kanclerz zacili si w uporze.

Dnia 26 maja 1584 r. na dziedzicu zamku krakow-
skiego gowa Samuela spada pod toporem kata.

Teraz w caym kraju podniós si krzyk grozy.

Zborowscy poruszali niebo i ziemi, aby podbu-
rzy szlacht i na najbliszym sejmie. pomci hanie-
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bn mier brata. Piorunujc na króla i kanclerza,

wystpowali, jako ofiary tyraskiej polityki Batorego.

Opowiadajc straszliwe szczegóy o tem, jak Zamoyski

pastwi si nad bezbronnym skazacem, jak go mo-
ralnie torturowa i drczy, w jak okrutny i nieludzki

sposób rozkaza go straci, jak naduy wadzy i rzu-

ci wyzwanie caej szlachcie, jak nie zawaha si po-

peni zbrodni i pogwaci prawa, dopici tego, e dla

tumów szlacheckich nieszczsny Samuel sta si bo-

haterem, woajcym o pomst do nieba. Te tumy wi-

dziay w Zborowskich mcicieli krzywdy brata-szlach-

cica, obroców wolnoci przeciw krwawej tyranji.

Widmo citego Samuela rzucio ponury cie na

ca Rzeczpospolit.

Utworzyy si dwa obozy, zbierajce wszystkie siy

do stanowczej walki. Obu stronom nie brako argu-

mentów i broni.

Zwolennicy Zborowskich krzyczeli, e Zamoyski

popeni niesychane bezprawie, gdy Samuel by ska-

zany na banicj, ale bez utraty czci, a wic gardem
karany by nie móg. A kanclerz i jego przyjaciele

twierdzili, e wyrok banicji, nie pocigajcy za sob
mierci w razie powrotu do kraju, nie miaby adnego
znaczenia, gdy kady banita mógby w ten sposób

nie opuszcza ojczyzny. Na to odpowiadano, e od

bezkarnoci do kary mierci droga jest daleka, e
w ostatecznoci mona byo Samuela trzyma pewien

czas w wiey, w adnym za razie nie wolno byo
wydawa go na mier.

Roso wzburzenie i z kraca w kraniec Rzeczy-

pospolitej przelatyway gwatowne huki, zapowiadajce

wojn dwóch zbrojcych si obozów
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Stanowisko króla i kanclerza nie wolne byo od

zarzutów.

Móg mie biegy w prawie Zamoyski mocne ar-

gumenty, aby ze stanowiska prawa swój czyn uspra-

wiedliwi. Ale temu czynowi brako siy moralnej,

gdy wiedzieli wszyscy, e Samuel za zgod króla

przebywa w kraju, e król pozwala wprowadza go

na swe pokoje, e acz tajemnie, widywa si z nim

nieraz i w ten sposób sankcjonowa bezprawny pobyt

banity w Polsce. Zapewne e Samuel, jako gwatownik
i warcho, popeniajcy tysice bezecestw, nie zasu-

giwa na pobaanie, a jako czowiek, dopuszczajcy

si zbrodni stanu, powinien by by pocignity do

odpowiedzialnoci i nawet da gardo, lecz za wyro-

kiem, któryby zapad legalnie. Ale nie za swywol
na Siczy, nie za gwaty, nie za spiski, lecz za samo-

wolny powrót, uwicony w gruncie rzeczy przez króla

i kanclerza, poniós straszn kar nieszczsny zawa-

djaka. Mia król suszno, gdy chcia urwa eb hy-

drze knowa i buntów, lecz popenia ciki bd,
gdy zezwoli ci Samuela za to, co sam tolerowa

i na co godzi si milczco.

Takie postpowanie nie odpowiadao godnoci króla

i kanclerza, a wiadczyo, e obaj wielcy ludzie za-

pamitali si w gniewie, e niepewni, jakby si sko-
czya sprawa Samuela na drodze legalnej, nie wyta-

czali mu procesu o popenione zbrodnie, lecz oddali

go katu za czyn, do którego przez nich samych by
upowaniony. Wprawdzie Zamoyski twierdzi, e Sa-

muel nigdy nie znajdowa si w obrbie jego wadzy
starociskiej, e gdyby wczeniej dosta go w swe
rce, uczyniby to samo. Ale wiedzieli wszyscy, e
wyrok nie móg by wykonany bez zgody króla,
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a król jeszcze w czasie ostatniego sejmu przyjmowa
u siebie banit.

Nic dziwnego, e wobec takich okolicznoci wzma-
gao si ród szlachty oburzenie przeciw królowi i Za-

moyskiemu. Krew straconej ofiary zawsze dziaa na

wyobrani. Krew Samuela, o którego mstwie, sza-

lestwach i nadzwyczajnych przygodach gono byo
w kraju, przemawiaa wymowniej do serc tumu, ni
argumenty prawnicze Zamoyskiego. Posta straconego

rycerza rosa w oczach szlachty, stawaa przed jej

oczyma w blaskach mczestwa i rozdzierajcym go-
sem woaa o pomst.

Ze swej strony Zborowscy czynili wszystko, aby

wzburzy kraj i przygotowa siy do walki z niena-

wistnym królem. Puszczane w obieg pisemka, pene
okropnych opisów mierci Samuela, gwatowne mowy,
efektowne sceny, a nawet tendencyjne malowida czy-

niy swoje i skutecznie rozpalay namitnoci,
tory nie ulk si krzyków.

W gowie jego dojrzewa wielki plan wojenny,

wszystkie jego myli zajte byy wanie ziszczeniem

olbrzymich zamiarów, o których nie przestawa my-
le. W marcu roku 1584 umar Iwan Grony. Na-

stpca jego nie by zdolny do rzdów. Bojarowie pod-

nieli gowy i w stolicy carskiej rozpoczy si wanie,

kótnie, intrygi. Król postanowi wykorzysta te wy-

darzenia i wielki swój plan x
) przedstawi senatorom,

których w sierpniu 1584 roku zwoa do Lublina.

Ale na tym zjedzie sprawa Zborowskich przeso-

nia wszystko i staa si gównym przedmiotem nara-

niy s

l
) planach Batorego w owym okresie traktuje rozdzia na-

stpny.
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dy. Stefan, widzc na co si zanosi, zdecydowa si
ukara burzycieli, wezwa ich przed sd i nowym
strasznym przykadem raz na zawsze powstrzyma
zbrodnicze wichrzenia magnatów. Senatorowie obie-

cali poprze króla, ale gdy przyszo do decyzji, czy

przed sd sejmowy zawezwa Zborowskich, rozstrze-

liy si gosy i litociwe usposobienie polskie wzio
gór nad racj stanu. Arcybiskup Sulikowski rozwiód
si szeroko nad askawoci królów polskich, a zwasz-

cza dwóch ostatnich: Zygmunta Starego i Zygmunta
Augusta. Da nastpnie pikne przykady wspaniao-

mylnoci monarchów, którzy przebaczali swym pod-

danym winy i postpowaniem agodnem przemieniali

zacitych wrogów w wiernych przyjació.

W ten sam ton, co Sulikowski, uderzyli inni se-

natorowie.

Batory mia serce wspaniaomylne, lecz twarde i nie-

przystpne dla czuostkowoci polskiej. I on umia prze-

bacza, a postpowanie z Bekieszem, który z wroga sta

si oddanym sug szczliwego rywala, wiadczyo, e
król Stefan zna saboci natury ludzkiej i nie da si
powodowa zrozumiaym u zwykych ludzi uprzedze-

niom. W stosunku do Zborowskich równie wykaza
wielk pobaliwo. Ale zuchwao braci, wchodz-
cych w konszachty z wrogami wasnej ojczyzny, prze-

braa miar jego cierpliwoci. Wic trwa nieugicie

przy swojem zdaniu i dopi tego, e Krzysztof i Andrzej

Zborowscy zostali pozwani pod zarzutem zbrodni przed

najbliszy sd sejmowy. Oskarono ich o spisek prze-

ciw osobie królewskiej, o zmowy na szkod Rzeczy-

pospolitej z obcemi mocarstwami i o obelgi, miotane

na króla.
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Wojenne i polityczne plany Batorego musiay ust-

pi przed burz domow.
Na sejmikach wycznie spraw Zborowskich za-

jte byy umysy. Na sejmik proszowieki przyby
Krzysztof Zborowski i, rozdzierajc szaty z powodu
mierci Samuela, dowodzi ku oburzeniu wspóczuj-
cych mu suchaczów, e król cay ród Zborowskich

postanowi wytraci. Na Zamoyskiego rzuci potworne

oszczerstwo, woajc, e mciwy kanclerz za pore-
dnictwem dworzanina króla, niejakiego Pruskiego,

chcia go otru i w ten nikczemny sposób pozbawi
ywota. Mow swoj Zborowski zakoczy:
— „A to si przed waszmociami wszystkimi owiad-

czam i opowiadam, e si mci bd krwie brata mego
niewinnej do mierci nad nim i nad powinnymi jego"...

Sowa takie czyniy ogromne wraenie.

atwowierna, lekkomylna szlachta dawaa ucho

potwarczym zarzutom, wybuchaa gniewem, nie do-

puszczaa do gosu zwolenników kanclerza. Do Miko-

aja Zebrzydowskiego, który y w przyjani z Zamoy-
skim, strzelono z rusznicy, gdy wchodzi do kocioa.

Na sejmiku w rodzie rej wiód Jan Zborowski. Gdy
sekretarz królewski, wspominany tylokrotnie ksidz
Piotrowski, zacz przemawia w obronie Zamoyskiego,

podniosa si piekielna wrzawa, a tum rozwcieczony

chcia mówc rozsieka. W Wini Stanisaw ókiew-
ski, bronicy kanclerza, cign na sw gow pio-

runy oburzenia i do kord przeciw Herburtowi zmu-
szony by si porwa. Sejmiki w innych miejscowo-

ciach równie odbyway si wrzaskliwie, ród ulewy

wymysów, wistu szabel i huku wystrzaów.

Nie wszdzie przecie brali gór Zborowscy.
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W Sieradzu, w czycy i na Mazowszu sejmiki wy-

powiaday si przeciw Zborowskim, a niektóre uchwa-

liy nawet podzikowanie Zamoyskiemu za to, e bez

wzgldu na osob sta na stray prawa.

Na sejm walny w styczniu 1585 roku zjedano si

do Warszawy, jak na plac boju.

Król, kanclerz, wielu senatorów przybyo z liczne-

mi zastpami uzbrojonych ludzi.

Przycignli i Zborowscy z tumem swych stron-

ników, którym przywodzi wojewoda poznaski, Sta-

nisaw Górka, magnat mony, bogaty, a zuchway i nie-

nawidzcy króla. Stronnictwo to rozoyo si obozem

pod Warszaw i od wielkiej manifestacji zamierzao

rozpocz wojn z Batorym. Oto Zborowscy przywie-

li ze sob wielki obraz, wyobraajcy stracenie Sa- &

muela. Ten obraz wraz z dziemi nieboszczyka za-

mierzali wprowadzi na sal obrad sejmowych, „aby

tem ludzie wszystkie ku aoci wikszej pobudzi".

Dla podniesienia efektu chcieli potem wnie przed

sejm zwoki Samuela. Lecz Batory, dowiedziawszy

si o zamierzonej demonstracji, zapowiedzia gronie,

ze artowa nie bdzie i trupa kae wrzuci do Wisy.
Ta groba zrobia swoje: Zborowscy poniechali za-

miaru.

Oba obozy w najwyszem napreniu czekay na

otwarcie sejmu, oba gotoway si do stanowczej roz-

prawy.

Batory rozkaza przedsiwzi wszelkie rodki ostro-

noci. Zamek królewski, opasany zewntrz dziaami,

roi si wewntrz od zbrojnego ludu i rozbrzmiewa

szczkiem ora, jakby lada chwila bitwa miaa si

zacz. Izba senatorska w dniu otwarcia obrad przed-

stawiaa widok niezwyky. Za królem, kanclerzem,
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marszakiem saa stra z rusznicami, gotowemi do
strzau I Górk otaczali uzbrojeni ludzie. Wydawa
si mogo, e lada chwila hukn strzay, wisn obna-

one szable i krew obryzga ciany wielkiej sali. Ale

stanowczo króla trzymaa namitnoci na wodzy.

Stronnictwo Zborowskich nie miao rozpoczyna walki.

Kanclerz Zamoyski, zagajajc obrady, zwróci uwa-

g na wane wydarzenia, wstrzsajce Moskw, a po

kanclerzu przemówi król, nawoujc zebranych do
obrad rozumnych i do wytpienia domowego za,

aeby moga zapanowa zgoda i bogosawiony pokój

wewntrzny, któryby pozwoli wysiki narodu skiero-

wa nazewntrz ku wielkim a szczytnym zadaniom.
— Wierzajcie mi, waszmociowie, - mówi Batory.

—

e wiele oczu zwróeon}rch jest na przebieg tego sejmu,

choby dlatego tylko, e wielu pragnie, aby si co
zrobio ponad spodziewanie w tern królestwie, które

uwaano za przedmurze chrzecijastwa.

Obok zapenienia pustego skarbu, zapaty dugów
Rzeczypospolitej, wypacenia onierzom zalegego o-
du i opatrzenia granic przed napadami Tatarów, cho-

dzio królowi o wykorzystanie zamieszek w Moskwie.

Ale przemówienia króla i kanclerza, o ile doty-

czyy wielkich spraw i przyszoci ojczyzny, nie bu-

dziy zainteresowania. Wszystkie myli zajte byy
jedn jed)n spraw: sdem nad Zborowskimi. „Ja-

ka lepota i zapamitao opanowaa umysy", po-

wiada wiadek tych wydarze Nie chciano o niczem

radzi, nad niczem si nie zastanawiano. Dopiero

gdy wony wywoa trzykrotnie nazwisko oskaronego,

a instygator koronny, Andrzej Rzeczycki, zawezwa
Krzysztofa, by stawi si przed sdem, dreszcz sen-
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sacji wstrzsn zebranymi. Z zapartym tchem cze-

kano na rozpoczcie procesu.

Lecz oskarony, nieobecny w sali, nie stawi si
na wezwanie, natomiast wystpi kasztelan gnienie
ski Jan Zborowski i zada glejtu bezpieczestwa dla

brata. Byo to osobliwe danie, bo oskarony szlach-

cic, w myl prawa neminem captivahimus, nisi jur
victum, by wolny do chwili wyroku. Pomimo to król

przychyli si do tego dania, a póniej zgodzi si
nawet wyda owiadczenie na pimie, e oskarony
bdzie móg przed wydaniem wyroku wyjecha, do
kd mu si podoba. I to wszake nie odnioso skutku.

Krzysztof nie stawi si przed sdem, a jako jego za-

stpcy wystpili: Jan Zborowski i znany wichrzyciel

Jakób Niemojowski

Zaczy si rozprawy.

Instygator zarzuca Krzysztofowi udzia w spisku

przeciw osobie króla, podburzania Kozaków, intrygi

z cesarzem, konszachty z carem i zarzuty te udowa-
dnia zeznaniami wiadków oraz wasnorcznemi li-

stami oskaronego.

Niemojowski przeczy goosownie wszystkiemu i do-

maga si, aby Krzysztofa powoano do przysigi i uwol-

niono go od wszelkiej odpowiedzialnoci, jeli pod
przysig zaprzeczy stawianym mu zarzutom. Jan Zbo-

rowski w mowie, drgajcej zami i wzruszeniem, ba-
ga króla, aby ulitowa si nad zasuon krajowi ro-

dzin, nie wyolbrzymia bdów i nie przywizywa
zbyt wiele wagi do tego, co rozalony Krzysztof pisa

w zaufaniu do swego brata, a co ma charakter skargi,

ale nie spisku. Odwoujc si do miosierdzia króla

i senatu, aosnym gosem wspomnia o straceniu Sa-

Stefun Batory. - 16 24
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muela i pyta, azali nie dosy ju kary i krwi, by

nowym ciosem nieszczliw familj ciga?...
— „Sowa Jana Zborowskiego, — powiada czonek

owego sdu, arcybiskup Solikowski, — wywoay zy
u senatu i posów ziemskich, tak i jczenie prawie

powszechne dao si sysze"...

Ale Zborowski nie poprzesta na odwoywaniu si

do aski króla, lecz puci si na krte drogi wywo-
dów adwokackich i, tumaczc po swojemu listy brata,

dowodzi, e Krzysztof, ofiarujc carowi swe suby,
chcia suy nie przeciw Polsce, lecz innym wrogom
Iwana. Instygator Rzeczycki omieszy t obron, lecz

ród senatorów mowa Zborowskiego wzbudzia wspó-
czucie. Nadaremnie przecie prymas Karnkowski i ar-

cybiskup Solikowski wstawiali si u króla za obwi-

nionym, nadaremnie popierali ich proby wojewodowie
Dorohostajski i sawny Filon Kmita oraz inni senato-

rowie. Batorego gniewao okazywane przestpcy wspó-
czucie. W gruncie rzeczy, jak o tern wiadczy nie-

chtny mu Solikowski, król nie mia zamiaru nastawa
na szyj Krzysztofa, gotów by nawet okaza mu swa
ask, ale pod warunkiem, e winowajca stanie przed

sdem i ukorzy si publicznie.

Tymczasem Krzysztof, nie czekajc wyroku, odda-
li si z Warszawy, opuci Polsk i na Morawach
znalaz sobie schronienie, a przed sdem zjawi si
krewny Zborowskich, Ossoliski i owiadczy zuchwale,

e Niemojowski nie posiada adnego penomocnictwa

f
oskaronego, bo Krzysztof nie uznaje kompetencji sdu.
Byy to czyste drwiny z caej sprawy, z senatu, z króla

i Rzeczypospolitej.

Owiadczenie to wyczerpao cierpliwo Stefana.

Zagraa w Batorym gorca krew wgierska, pomie
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gniewu uderzy na jego twarz— i w królu zbudzi si
szlachcic, którego miertelnie obraono. W odpowie-
dzi na bezczelne owiadczenie bezczelnego wysaca,
Batory, drcy z gniewu, porwa si do szabli. Osso-

liski umkn czem prdzej z przed oczu wzburzonego
króla, a ten zawoa póniej do senatorów:

— Albo uczycie mi sprawiedliwo, albo rozwi-
ecie rce, skrpowane waszemi prawami, a sam si
pomszcz swej krzywdy . .

.

A senat chwia si i waha, sucha, co mówi po-

sowie i nie umia zdoby si na decyzj. Wszake
wytrwao króla i dowody zbrodniczych knowa
Krzysztofa obudziy wreszcie sumienia. Batory opano-

wa senat i móg mu dyktowa sw wol.
— „Bóg widzi,—przemówi pod koniec procesu,

—

jak niechtnie przystpiem do tej sprawy, jak dugo
wiele rzeczy znosiem i czekaem na upamitanie.

Wszystko napróno. Daremnie litowalibymy si nad
tym, kto sam nad sob nie mia litoci. A jakkolwiek

cika jest kara iniamji, gdy nie ustaje nawet ze

mierci, przecie ze wzgldu na zbrodni jest jeszcze

umiarkowana. Gdybymy lejsz wybrali, otworzyli-

bymy tylko wrota najszkaradniejszym wystpkom,
a nadto stalibymy si pomiewiskiem postronnych

narodów. Kiedym si dowiedzia, e oskarony przy-

by do Warszawy i gdy wielu sdzio, e uda si do

mnie i bdzie baga o przebaczenie, przepowiedzia-

em, e nic z tego nie bdzie. Byem prawdziwym

prorokiem. Chociabymy najagodniejszy wydali wy-

rok, jaka std korzy bd dla niego, bd dla nas?

adna. nas powiedzianoby susznie, i jestemy tak

ciemni, e nie pojmujemy doniosoci obrazy maje-

statu, lub tak trwoliwi, e dla wietnoci tego rodu
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nie odwaylimy si zawyrokowa tego, co wedug
praw boskich i ludzkich zawyrokowa naleao.
A z jego strony jaka moe by nadzieja poprawy,
gdy ju tyle zoy dowodów, e jest wyzuty z wszel-

kiego wstydu. Przeto gdy chce by bezecnym, nieche
nim bdzie"...

Dnia 22 lutego zapad wyrok, skazujcy Krzysztofa

na infamj i konfiskat dóbr, a polecajcy starostom

schwyta winnego i natychmiast ukara go gardem.
Sprawa Andrzeja Zborowskiego nie bya rozpatry-

wana Król poprzesta na jednym wyroku. Lecz prze-

ciw temu wyrokowi grono posów ziemskich z Miko-

ajem Kazimirskim na czele w poegnalnej mowie do
króia zgosio protestacj. Z ust Batorego pady sowa
ostre i gniewne, jak ongi podczas sejmu toruskiego,

gdy przestrzega szlacht, do czego zota wolno do-

prowadzi j moe. Wszake opinja Kazimierskiego

nie bya opinj caej izby poselskiej. Zabra z kolei

gos witosaw Orzelski i potpi postpek kilkuna-

stu kolegów, krytykowa sejm i „malowanych posów",
a wkocu baga króla, aby w cikiej chwili za-

wichrzenia ojczyzny nie opuszcza narodu.

Tak zakoczy si proces, którego echa dugo jesz-

cze rozbrzmieway po kraju i jtrzyy umysy.
Skazanie Krzysztofa dowiodo, e w Rzeczypospo-

litej istnieje sia moralna i prawo stoi na stray bez-

pieczestwa pastwa. Miecz sprawiedliwoci, wznie-

siony nad gow rozzuchwalonego magnata, by gro-

nem ostrzeeniem dla tych, coby omielali si na
wasn rk prowadzi polityk i wchodzi w kon-
szachty z wrogami ojczyzny. Lecz burza, któr sam
proces wywoa, oszczerstwa, miotane ze wszystkich

stron na króla-tyrana, przepeniy serce Batorego go-
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rycz i smutkiem.W testamencie, sporzdzonym wkrótce

po procesie, uskara si król na nikczemne potwarze,

któremi imi jego szarpano, ali si nawet, e dla

Polski wyrzek si swej ukochanej ojczyzny i nadziei

potomstwa, a wzamian za to zmuszony by pdzi
ywot, peen cierpkoci i smutku.

Przejmujca nuta skargi rozbrzmiewa w sowach
wielkiego wojownika.

Na szczcie, ywy umys Batorego, jego natura

ruchliwa i czynna, wreszcie wielkie plany nie pozwa-

lay mu zatapia si w rozpamitywaniu doznanych

krzywd i przykroci; wyczerpany polityk, znuony
jaowoci rozpraw sejmowych, król szuka wytchnie-

nia w swej ulubionej rozrywce. Z Warszawy, czy

z Krakowa przenosi si najczciej na Litw, zag-
bia si w przepacistych kniejach i w owach na dzi-

kiego zwierza znajdowa wypoczynek. Potem wiey,
rzeki, jakby odrodzony, powraca do spraw pastwo
wych i z elazn energj zabiera sie do pracy.

Wierny swej idei, ostrony, cierpliwy, wytrway,

bacznie ledzi wszystko, co si dzieje na widowni Euro- i

py, way wypadki i czeka chwili, by stan do walki /

z nienawistn mu Turcj. /)
mier Iwana Gronego skupia uwag króla ifa

Moskwie. Wydarzenia w stolicy carskiej wplót Batory

w koo swych olbrzymich planów i, pozbywszy si

straszliwego ciaru, jakim bya sprawa Zborowskich,

postanowi przystpi do dziea.

A dzieo to miao zapocztkowa now epok
w dziejach Europy.
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XII.

WIELKIE PLANY BATOREGO.

Dno do utrzymania przyjaznych z Turcj sto-

sunków niejednokrotnie budzia podejrzenia i wywo-
ywaa wieci, ubliajce honorowi króla. Batory zy-
ma si, gdy dochodziy do jego uszu echa tych po-

twarzy i, kadc prawic na rkojeci szabli, mówi:
z niezomn wiar w swe siy:

— „Szabla ta pokae kiedy za wol bosk, jak

sprzyjam Turkom i jak bolej, e ojczyzna moja jest

pod ich jarzmem!"

"Ale pooenie polityczne Rzeczypospolitej dugo
wymagao okazywania sutanowi przyjani. Batory

w tej przyjani posun si tak daleko, e kaza straci

Iwana Podkow, a sutana, gdy skary si na na-

pady Kozaków, upewnia, e ujmie ich w elazne karby

dyscypliny, a w razie nieposuszestwa gotów jest wy-
tpi ich doszcztnie.

Uwaajc, e siy Rzeczypospolitej i Siedmiogrodu

nie zmog potgi tureckiej, król czeka sprzyjajcych

okolicznoci. Najbardziej zagroonym przez Turcj
by cesarz, ale sojusz z Habsburgiem nie lea w pla-
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nach Batorego. Na chwil bowiem nie przesta on

marzy o tem, by z pod wadzy cesarskiej wyrwa
Wgry pónocne i zjednoczy rozszarpan ojczyzn.

Wic i cesarz Rudolf mia si na bacznoci. Nie ufajc

Stefanowi, przez dobrze opaconych szpiegów stara

si dowiadywa o kadym kroku króla. Nadaremnie

w takich warunkach dyplomacja papieska staraa si

o pogodzenie obu monarchów. Wiedziano w Wiedniu

o spisku panów wgierskich, którzy Batorego chcieli

ogosi swym królem. Nadto pomidzy Rudolfem

a Stefanem toczy si gony spór o dobra Szatmar

i Nemeth, których zwrot uwaa król za spraw swego

honoru, a cesarz dugo waha si i namyla, nim zde-

cydowa si zaproponowa odszkodowanie.

Pomimo pitrzcych si trudnoci Batory, wielki

partjota wgierski, nie przestaje myle o wojnie z Tur-

cj i o zjednoczeniu caych Wgier. Ale jest cierpliwy

i czeka sposobnoci.

W roka 1578 pisze do jednego ze swych powier-

ników:
— „Pamitam o tem, czego odemnie wymaga mi-o ojczyzny i mojej rodziny. Wszystko dla ojczyzny,

nawet mier jest dobra. Ale potrzeba mocnych po-

dwalin, bo sobie zgotowabym bezowocn prac iz
saw, a ojczynie olbrzymie niebezpieczestwo. Trzeba

czeka na sposobno i prosi Boga, aby da mi po-

wód i rodki, bym si móg przyczyni do dobra

i utrzymania ojczyzny"...

Chorowity Rudolf nie rokowa nadziei dugiego

ycia. Wic roi sobie Stefan, e bez rokoszu mogliby

go Wgrzy po mierci Rudolfa ogosi swym królem.

— „Przyjdzie czas oswobodzenia Wgier!"— pisze

w tym-e licie, a pewno siebie bije z kadego sowa.
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Ale bez zwycistwa nad Turcj nie moe by mowy
'o calkowitem wyzwoleniu Wgier. Rzym, pragncy
zjednoczy wszystkie pastwa chrzecijaskie przeciw

sutanowi, wie o tem dobrze i tem wiksze nadzieje

pokada w Batorym. Dzielny a wojowniczy król pol-

ski staje si w oczach dyplomacji papieskiej mem
opatrznociowym. On ma da haso do wyprawy na
Turcj, stan na czele ldowych si Europy i rozpo-

cz mierteln wojn z niewiernymi. W drugiej po-

owie 15cS2 roku nuncjusz papieski Bolegnetti szeroko

omawia ze Stefanem plan ligi chrzecijaskiej przeciw

Turcji. Król calem sercem sprzyja temu planowi,

lecz jest nietyiko statyst i pomiennym patrjot w-
gierskim: jest jeszcze znakomitym wojownikiem. Zna
dobrze potg wojenn Turcji, jej wielkie rodki ma-
terjalne, nieograniczon wadz sutana oraz karno
i bitno jego wojsk niezliczonych. Sdzi, e dopro-

wadzenie do skutku ligi nie jest atwem przedsiwzi-
ciem. Powiada, e nie mona bra pod uwag mo-
dego i chorowitego cesarza, niepodobna liczy na po-

moc pokóconej z Hiszpanj Francji, ani na potnego
króla Hiszpanji, której bezporednio nie zagraa Turcja.

Porónieni s ze sob monarchowie chrzecijascy,

wojska ich wiele pozostawiaj do yczenia, a wszech-

wadny sutan posiada sam jeden olbrzymie a karne

zastpy wojowników, na nikogo moe si nie oglda
i z nikim nie potrzebuje si liczy. Nie odrzuca Ste-

fan projektu, ale da, by papie zjednoczy chrzeci-

jastwo, a wtedy i Rzeczpospolita stanie do apelu.

Rzym zaczyna marzy o pozyskaniu dla swych
planów Iwana, o poczeniu si Polski i Moskwy, ale,

jak wiadomo, misja Possewina nie daje rezultatów.

Wic plan ligi nie przestaje by w Rzymie aktualnym.
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Pomidzy Grzegorzem XIII a Batorym znowu pore-
dniczy Possewin. Papie liczy na Wenecj, na Hisz-

panj i na znaczniejszych ksit woskich, nie wtpi,

e uda mu si pozyska wkocu cesarza i cara, ale

dusz caego przedsiwzicia widzi w Batorym. Król

zapytany, z jakiemi siami gotów byby przystpi do
ligi. odpowiada, e Polska mogaby bez trudu wystawi
30.000 jazdy i 10.000 piechoty, a gdyby do sprawy
zabra si z caego serca, to monaby si zbrojn
Polski powikszy do 100.000 onierza. Siedmiogród

mógby dostarczy 20.000. Wszake ostrono w obli-

czeniach króla wspólne siy Rzeczypospolitej i Sie-

dmiogrodu sprowadza do 50.000. Batory podejmuje

si i z tak si ruszy przez Wooszczyzn i Bugarj
a pod same mury Konstantynopola, oczywicie pod
warunkiem, e w wojnie wezm udzia inne pastwa
chrzecijaskie. Ma jednak wielkie wtpliwoci, czy

liga dojdzie do skutku i czy wytworzy si taki stan

rzeczy, by z czystem sumieniem móg wezwa do

walki i Polsk i Siedmiogród. Powtarza cigle, e do
wojny z Turcj trzeba przygotowa ogromne rodki
materjalne i siy ludzkie, albowiem,—powiada, — „lu-

dzie na wojnie nie rodz si, lecz umieraj". Dyplo-

macja Rzymu walczy z mnóstwem trudnoci, sprawa

ligi natrafia na trudnoci coraz wiksze.

Król rzuca ostronie myl innjr
Wielk rol w wojnie z Turcj mogaby odegra

Moskwa, lecz na cara niepodobna liczy. Gdyby
jednak kiedy na tronie moskiewskim zasiad król

polski, wtedy, rozporzdzajc zasobami dwu wielkich

pastw, mógby zniszczy potg tureck. Do myli
tej król stale powraca, niejednokrotnie mówic nuncju-
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szowi, e najpewniejsza droga do Konstantynopola

prowadzi przez Moskw.
mier Iwana Gronego spowodowaa nastpstwa,

sprzyjajce miaym planom króla.

Na tronie carskim zasiad Fiedor, o którym ba-

wicy w Moskwie Lew Sapieha pisa, e „rozumu ma
barzo mao, albo nic". Car bez wasnego zdania, bez

energji i woli, saby, chwiejny, upoledzony na umy-
le, nie budzi szacunku, ni grozy. W jednej chwili

wyprostowali si przygnieceni do ziemi elazn stop
Iwana bojarowie i rozpoczli wralk o wpywy i wa-
dz. W stolicy doszo do rozruchów. Wted}' to Lew
Sapieha pisa do króla, e ziemi moskiewsk ogar-

na zawi i niezgoda, e nigdy nie byo lepszej spo-

sobnoci do jej podboju, e sami Moskale oczekuj
kroków wojennych ze strony Polski, e gotowi s na

wielkie ustpstwa i spodziewaj si wkrótce ujrze
Batorego w murach swej stolicy.

Pod wpywem tych wiadomoci król Stefan obli-

cza swe siy i zastanawia si, w jaki sposób przystpi
do dziea. Brak rodków pieninych staje si gówn
jego trosk.

— 0! gdybym mia pienidze! — odzywa si do
Possewina, który dzieli troski króla i ponie jego wielk
myl.

Nadaremnie jednak jezuita czyni wysiki, by sko-
ni Rzym do wspódziaania z Batorym. Grzegorz XIII

jest politykiem ostronym, pragnie zgody monarchów
chrzecijaskich, nie sprzyja nowej wojnie z Moskw.
Possewin chce jecha do Rzymu, by szczegóowiej

wielkie plany omówi, pragnie zarazem wystara si
o zasiki pienine dla króla w Wenecji i u w. ks.

toskaskiego. Wysaniec papieski robi, co moe,
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a pobudza go do czynu Zamoyski, dowodzc, e
Turcja zbiera swe siy przeciw Moskwie, e w istnie-

jcym stanie rzeczy atwo moe j opanowa. Gdyby
za do tego doszo, Polska z dwu stron byaby osa-

czona przez Turcj, a to mogoby pocign za sob
najfatalniejsze skutki tak dla Rzeczypospolitej, jak dla

caego chrzecijastwa. Jezuita, znajdujcy si pod
urokiem króla, stara si osobicie przekona Rzym
o koniecznoci przyjcia Ratoremu z pomoc. Ale

otrzymuje polecenie, by nie opuszcza Polski. Co
wicej! projekt starania si o rodki pienine dla

króla uznano w Rzymie za niestosowny, j

Ratory nie zraa si stanowiskiem papiea. W sier-

pniu 1584 roku zwouje senatorów na waln rad do

Lublina, „poniewa takie sprawy przypady, które nie-

cierpi adnej zwoki, ani do sejmu odoy si ich

nie godzi". Nieszczsna sprawa Zborowskich krzy-

uje wysiki Stefana. I sejm styczniowy 1585 roku

niemal wycznie tej sprawie powica sw uwag.
Posów Fiedora, co przybyli na sejm z propozycj

pokoju, król przyjmuje zimno, owiadczajc, i zgodzi

si na rozejm dziesicioletni, ale pod warunkiem, e
Nowogród, Psków, Wielkie uki, Smolesk i Siewierz

przyznane bd Litwie.

— „Ojciec Fiedora, — powiada gronie Ratory, —
nie chcia mnie zna, lecz pozna. Z synem bdzie
to samo!". ..

Ale sejm, do którego naleao zawieranie przymie-

rzy, odrzuci wnioski króla i przeduy z Moskw
rozejm na dwa lata, adnych nie stawiajc warunków.
Wtedy Zamoyski zaprosi do siebie posów carskich

i w myl planów króla tak przemówi:
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— Ksi wasz jest chory, nie moecie oczekiwa
po nim potomstwa. A jeli pozostaniecie bez gowy,
staniecie si upem Turków i Tatarów.

Wobec tego zapytywa, czy w razie mierci w. ksi-

cia, nie chcieliby Moskale poczy si z Polsk na
tych samych zasadach, co Litwa. Wskazywa na s-
siedztwo granic, pokrewiestwo jzyków, mówi o swo-

bodzie wyznania i przed oczyma wysaców carskich

wietne otwiera horozynly. Lecz posowie nie chcieli

si wypowiedzie, twierdzc, e nie mog mówi o ni

czem, czego nie przewiduje instrukcja. Proponowali

tylko, by król wysa do Moskwy posów, a car Fiedor

chtnie ich wysucha.
Tymczasem zaszy wypadki, które dla zamiarów

króla miay ogromne znaczenie. Oto w kwietniu 1585

roku zmar Grzegorz XIII, a miejsce jego zaj Syk-

stus V, m rzutki, energiczny, skonny do przyjcia

planów rozlegych i miaych. Batory wszed zaraz

z nowym papieem w najcilejsze stosunki, a do Mo-
skwy wysa za zgod senatorów Michaa Haraburd.
Król zaniepokojony by wieci, e agenci austrjaccy

(zabiegaj o tron moskiewski dla arcyksicia Maksy-

'miljana. Haraburda mia zbada spraw i zarazem

traktowa z bojarami w sprawie unji z Moskw. Jako
pose proponowa ukad, którego moc Polska i Li-

twa miay na zawsze poczy si z Moskw. Jeliby

wpierw umar Batory, to na tron polski mia wstpi
Fiedor, a jeliby wpierw umar Fiedor, to Batory za-

siadby na tronie moskiewskim. Lecz Moskale od-

parli, e nie godzi si mówi im o mierci ich pana,

a w póniejszej naradzie ponawiajc swre owiadcze-

nie, dodali, e o propozycji usyszanej donieli metro-

policie, arcybiskupom, biskupom i caemu soborowi,
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a metropolita z caym soborem pod grob kltwy
zabroni im mówi o rzeczy tak strasznej, jak jest

mier cara.

Król, straciwszy nadziej, by na drodze ukadów
móg porozumie si z Moskw, postanowi chwyci
si miecza.

Sykstus V, acz równie jak jego poprzednik pragn
utrwali pokój midzy Polsk a Moskw, przechyli

si wkocu na stron planów Batorego, obieca go

wspiera w wielkiem przedsiwziciu i przysa nawet
jako pierwszy zasiek 25.000 dukatów. Stefan zwoa
sejm walny na luty 1587 roku, a jak wiadcz pisa-

rze wspóczeni, zarówno oddany królowi Hejden-

sztejn, jak nieprzychylny mu Solikowski, tym razem
wojenne plany króla mogy liczy na uznanie. Prze-

stano w Rzeczypospolitej lka si Moskwy, a wietne
perspektywy, jakie nowa wojna otwieraa, olnieway
szlacht.

— „Umysy ludzkie wielce si odmieniy. Podatki

na wojn ochoczo miano uchwali" — pisze Soli-

kowski.

— „Wszyscy do zamysów króla si przychylali",—

wiadczy Hejdensztejn.

Nowy wiatr powia po rozlegych ziemiach Rze-

czypospolitej. Miecz sprawiedliwoci wzniesiony nad
zbiegym Krzysztofem Zborowskim, opamita nie-

sfornych magnatów. Wiedziano ju, e z warchoami,
gotowymi posun si do zdrady, król artowa nie

bdzie. A wobec wielkoci jego planów przestaa sy-

cze zawi, ucichy na chwil wyrzekania i skargi.

Naród uwierzy w króla. I w samej Moskwie nie

wtpiono, e Batory zatknie niebawem swój zwyciski
sztandar na murach Kremlinu. Niejeden z bojarów
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radonie oczekiwa tej chwili. Wszechwadnie rzdzcy
za bezwolnego cara Borys Godunow, tpicy bezlito-

nie swych wrogów, budzi ród wielu Moskali guch
nienawi. Przed tyranj krwawego wielkorzdcy co-

raz wicej zbiegów moskiewskich szukao schronienia

na gocinnych ziemiach Rzeczypospolitej.

Wszystko zdawao si sprzyja wielkim zamiarom.

Pod dobr wrób zwoany zosta sejm na pocz-
tek 1587 roku.

Zbliaa si godzina wielkiego czynu. Zwyciska
wojna z Moskw, a potem krucjata pastw chrzeci-

jaskich przeciw Turcji pod przewodnictwem Polski

z jej bohaterskim królem na czele, oto wobec jakiego

zadania stawaa Rzeczpospolita, a z ni caa EuropaJ^
A ostrono Batorego, jego przezorne obliczenia, jego

ocena potgi tureckiej, wreszcie jego wytrwao, m-
stwo i genjusz wojenny wróyy powodzenie tym epo-

kowym dla dziejów wiata zamiarom. Nigdy wikszych
i mielszych planów nie podejmowaa Polska i nigdy

nie staa w obliczu tak doniosego zadania!

Sejmiki, obradujce w grudniu 1586 roku, powolne

byy tym razem yczeniom króla. WTie, e za Bato-

rym stoi wpywowy a energiczny Sykstus V, musiaa

oddziaywa na umysy szlachty i zapala j do wiel-

kiego dziea.

ród takich okolicznoci, jak grom gruchna wia-

domo, e dnia 12 grudnia 1586 r. król Stefan Batory

zmar w Grodnie.

Wraz ze mierci króla runy w gruzy jego epo-

kowe plany.
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ZAKOCZENIE.

Wielki król, wielkiemi sprawami pochonity, mia
jedn tylko yk, jedn namitno, której oddawa
si z ogromnem upodobaniem, a która staa si podo-

bno przyczyn jego mierci. By zapalonym, opiewa-

nym w pieniach myliwcem. Tak w czasie pokoju,

jak na wojnie nie umia odmówi sobie ulubionej

rozrywki, aczkolwiek nigdy dla niej nie zapomina
o swych obowizkach. Gdy okolicznoci nie pozwa-

lay zabawia si duej, czsto o zmroku, przed

wschodem soca zapuszcza si w knieje i powraca
z upolowan zwierzyn, gdy wszyscy jeszcze byli po-

greni we nie. W czasie owów nieraz spotkaa króla

przygoda. W lutym 1586 roku, przebywajc w puszczy

niepoomickiej, omal nie postrada ycia. Oto pod ci-

arem sani i koni pk lód na bagnisku, przez które

przejeda. Konie zapady si w wod, król omal

nie uton. Suba wraz z dworzanami rzucia si na

ratunek, ale Batory, widzc niebezpieczestwo, na ja-

kie mogliby si narazi ratujcy, stanowczym gosem
zabroni komukolwiek zblia si do siebie i o wa-
snych siach, wlokc si z trudem na brzuchu po pkaj-
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cym lodzie, dobrn szczliwie do brzegu. W grudniu

1586 roku, polowa kilka dni w borach litewskich,

nie zwaajc na silne mrozy i wiatry przejmujce.
Przezibi si i chory przyjecha do Grodna. Dwaj
lekarze królewscy Simonius i Buccela, nie mogc si
zgodzi na okrelenie choroby, kócili si zawzicie,

a tymczasem król dogorywa.
Naga mier wywoaa mnóstwo najrozmaitszych

pogosek i plotek. Wie niosa, e króla otruto,

a trwajca dugi czas po jego zgonie kótnia midzy
dwoma lekarzami, budzia niezdrow ciekawo i sen-

sacj. Islotna przyczyna mierci pozostaa nieznana

i prawdopodobnie nigdy ju wywietlona nie bdzie.

Podobno król, mimo wielkich si fizycznych i ciaa

krzepkiego a zahartowanego, jak stal, cierpia oddawna
na jak tajemnicz chorob, miewa alaki epilepsji,

a odniesiona w modych latach rana na lewej nodze

nigdy si nie zabliniaa.

Zwoki Batorego blisko pótora roku spoczyway
w Grodnie. Dopiero w kocu maja r. 1588 sprowa-

dzono je do Krakowa i uroczycie pochowano w ka-

tedrze na Wawelu. Przy biciu dzwonów ze wszyst-

kich kocioów ruszyy ku trumnie olbrzymie pro-

cesje i jako orszak aobny uszykoway si na czele

pochodu. Zkolei posuwaa si pikna a bogato przy-

strojona jazda, za ni maszerowali z rozwinitemi

sztandarami chorowie zitm i województw. Dalej

kroczyli senatorowie z godami króiewskiemi: mie-

czem, jabkiem, berem i koron. Wóz aobny ci-

gno 12 koni, przykrytych kapami z czarnego je-

dwabiu. Trumn pokrywa równie czarny caun,

ozdobiony porodku zototkanym krzyem. Po bokach

trumny szli dworzanie z poncemi pochodniami. Tu
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za wozem jecha rycerz z dobytym mieczem, a za

nim, jak chcia obyczaj, na wspaniaym, a z przepy-

chem przybranym koniu, sun jedziec, majcy wy-
obraa posta zmarego króla. Nastpnie w otocze-

niu posów zagranicznych szed nowy król polski, Zyg-

munt III Waza, a za nim, podtrzymywana przez dwóch
bratanków Batorego, postpowaa królowa Anna. Se-

natorowie, rycerstwo i tumy ludu zamykay orszak

aobny.
j

ród przejmujcego jku rozkoysanych w stolicy

dzwonów zwoki wniesiono do katedry. Po mszy wi-
tej kanonik krakowski, ks. Hieronim Powodowski wy-
gosi mow aobn, po której, jak nakazywa cer
monja ówczesny, rzucono na ziemi goda królew-

skie, pokruszono pieczcie i strzaskano kopj. Trumn
ze zwokami woono do grobu.

Blisko lat trzysta w tem samem miejscu spoczyway
prochy Batorego. Dopiero w r. 1877 przy czciowem
odnawianiu katedry, natrafiono pod pomnikiem króla

Stefana na ozdobn trumn cynow, w której miecia
si druga, drewniana. Gdy odchylono spróchniae

wieko tej drugiej, oczom patrzcych ukazay si szcztki

królewskie. Dobrze zachowana czaszka, spoczywajca
na aksamitnej poduszce, nakryta bya tak aksamitn
czapeczk, któr ozdabiaa wycita ze srebrnej blachy

korona. Zwoki przykryte byy po piersi kap ze zoto-

gowiu. Po prawej stronie obok bera spoczywaa
sawna szabla Batorego. Na widok tych szcztków
i pamitek, gbokie wzruszenie ogarno nielicznych

uczestników uroczystoci. Zajto si napraw obu
trumien i wraz z prochami umieszczono je 29 sierpnia

1877 roku w grobach królów polskich.

Stefan Batory.- 17 257



Jake zmieniy si czasy od owej chwili, gdy

w obecnoci Zygmunta III wnoszono zwoki króla Ste-

fana na Wawel!
Wokoo grobu wielkiego wojownika i caej kate-

dry roztasowali si onierze cesarza, potomka tych

samych Habsburgów, których Batory by wrogiem nie-

ubaganym, a którzy cakowicie opanowali jego oj-

czyzn i, zgodnie z odwiecznem deniem zaborczej

dynastji, zagarnli pod swe bero cz rozszarpanej

Polski.

Dzisiaj wiekuistego spoczynku ju nie zakóca kró-

lowi zgiek onierzy cesarskich.

ród wielkich statystów i wodzów, co wpyw na

losy narodu wywarli, Stefan Batory naley do postaci

przodowniczych. Pod kadym wzgldem by to ma
niezwyky. Szlachcic wgierskr, wyniesiony ze skrom-

nego wojewody na jeden z najpierwszych tronów w Eu-

ropie, dba wielce o godno monarsz, umia swój

majestat królewski otacza wspaniaoci, umia impo-

nowa dziedzicznym monarchom, ale umia równie
by oszczdnym, prostym i skromnym. Prostota, naj-

wiksza ozdoba ludzi wielkich, bya wybitn cech
Batorego. Osobiste jego potrzeby, jak wiadcz wspó-
czeni, naleay do najumiarkowaszych. Poprzestajc

zawsze na maem, w czasie wojny y po spartasku.

Nigdy nie unika trudów najuciliwszego pochodu
i nie szuka wygód. Jako nocne schronisko wystarcza

mu polowy namiocik, w którym nie byo ni awki, ni

stolika. Dzielc dol oniersk, zadowala si prost
straw, a gdy w dzie pragn odpocz, kad si do
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snu na goej ziemi, lub co najwyej pozwala usa so-

bie posanie z chrustu, przysypanego listowiem. Wi-
dziano nieraz króla, jak pozostawiwszy za sob kre-

dense i kuchnie, wydobywa z torby zimne misiwo,
czasem zwyk oniersk wdzonk i jadem swojem
dzieli si po koleesku z towarzyszami broni. W cza-

sie bitwy nie naraa si bez potrzeby, ale nie unika
niebezpieczestw i nieraz ród gradu pocisków impo-

nowa otoczeniu olimpijskim spokojem. Kocha si
w czynach rycerskich, ceni mstwo i odwag, a miesz-

czan i chopówr za zasugi na placu boju wynosi
do godnoci szlacheckiej. Lubi ludzi uczonych, sam

syn, jako m wiaty i wyksztacony. Wolne chwile

powica polowaniu lub ksikom. W pracy by za-

pamitay, w wymowie zwizy i prosty. Nie lubi

sów szumnych, nienawidzi gadulstwa Polaków. W in-

strukcjach na sejmiki prosi nawet szlacht, by nie

wybieraa posów-gaduów, bo ci i przed trzema wie-

kami byli plag ycia publicznego w Polsce. Jak ognia

wystrzega si samochwalstwa i wszelkiej prónoci.

Przegldajc notaty swego posa, który mia ksit
niemieckich zawiadomi o zawartym z Moskw pokoju,

wykreli wasnorcznie zbyt samochwalcze ustpy.

— „Unikajcie nawet cienia prónoci, — powie-

dzia, — i zostawcie te rzeczy innym, aby je opo-

wiadali!"...

Z Polakami porozumiewa si po acinie, któr

wada wybornie, ale uczy si jzyka polskiego. Pod

koniec roku 1581 dokadnie ju rozumia, co mówi
posowie, lecz publicznie nie przemawia po polsku.

Sdzi, e król wszystko powinien czyni bez zarzutu,

a nie doszed jeszcze do takiej biegoci w polszczy-
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nie, aby móg bez przygany z mow w jzyku pol-

skim wystpi.
Wielki patrjota wgierski, nigdy jako Wgier nie

sprzeniewierzy si obowizkom króla polskiego. Bo-

lejc nad strasznym losem swej ojczyzny, chcia wy-
zwoli Wgry i gotowa si do miertelnej z Turcj
rozprawy, ale widzia w swym planie poytek i saw
Rzeczypospolitej. Suy Polsce calem sercem, nie a-
ujc si, zdrowia i mienia. Nie byo w tem przesady r

gdy zapewnia, e „dla dobra sawnej tej korony
i wielkiego ksistwa litewskiego" chtnie „krew sw
przeleje i zdrowie swe pooy" ..

Dziesicioletnie panowanie Batorego wiadczy, e
sam poprzestajc na maem, nie szczdzi siebie, by
Polsk uczyni siln i sawn.
W epoce niesychanych okruciestw, w epoce mor-

derstw i przeladowa, szalejcych niemal w caej

Europie, w dobie, kiedy na tronach zasiadali Iwan
Grony i Filip II, król Stefan by niewtpliwie naja-

godniejszym i najbardziej ludzkim czasów swoich mo-
narch. A jednak aden z ukoronowanych morder-

ców i okrutników nie wysucha tylu, co Batory

obelg i zarzutów. Krzyczaa szlachta, e jest tyra-

nem. Wrogowie króla puszczali w obieg potwa-

rze pisemka, nazywali go katem wolnoci szlacheckiej,

widzieli w nim krwawego despot. Zbigniew Ossoli-

ski cieszy si w swym pamitniku ze mierci króla-

tyrana, a dugo jeszcze po zgonie Batorego nie prze-

staway rozbrzmiewa oszczerstwa, poniewierajce jego

cze i pami.
Ile król musia przecierpie, jak gorycz przepe-

nione byo jego serce, wiadczy o tem fakt, e gdy

mu doradzano, by na nastpstwo po sobie zaleci
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bratanka Andrzeja, odrzucajc te rady, odpowiedzia
pospnie:
— Nie chc go wyda na jatki!...

Nieraz przecie oddawano Batoremu pen spra-

wiedliwo. Jan Januszewski, witajc go po powrocie

z wyprawy polockiej, podniosemi sowy wychwala
przymioty charakteru i duszy wielkiego wojownika.
— „W tobie, — mówi, — najdzie kady to, co

w kadym cnym królu znale potrzeba. Jest rozum,

jest czujno, jest umiarkowanie rzeczy, jest sprawa,

jest biego, aska i dobrotliwo i szczcie wielkie,

a co wiksza! jest w tobie pomie prawej wiary pa-

ajcy, jest grunt wszystkich rzeczy dobrze usadzony,

który ci przystojnie pomazacem boym czyni i to

w tobie sprawuje, e wszyscy wyrodkowie susznie

ciebie si ba i wstyda musz.. . Ty przywróci Ko-

ronie wolno i swobod i odgromie jej nieprzyja-

cioy. Ty ratowa upad, uweselie smtn, obro-

nie zewszd ogarnion i granic jej wasnych czci
doszed, czci przeszed, czci jeszcze dochodzisz,

tak e za ciebie prawie na nogi powstaje i tak j
prawie wiatu wszystkiemu okaza, e sn i kraje

postronne jedne nas i ciebie bogosawionym by opo-

wiadaj, drudzy pod obron i skrzyda twoje garn
si, trzeci za przed tob si lkaj i miasta swe

i granice mocno opatruj!"...

Inny ze wspóczesnych, prymas Karnkowski naza-

jutrz po mierci króla pisa, e „porwany jest zporód

nas ten, w którym teraz zoone byy nadzieje i po-

wszechne zbawienie nas wszystkich".

A Sykstus V, dowiedziawszy si o zgonie Batorego

zawoa wzruszony:

— „Izrael straci zbawiciela!"
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I w mowie do kardynaów sawi Stefana, nazywa-

jc go królem wielkodusznym i dzielnym monarch,
klóry nie upada na duchu ród przeciwnoci losu.

nie cofa si przed niebezpieczestwami, a way
w swej gowie wielkie i rozlege plany.

W dziejopisarstwie polskiem rónie oceniano Ba-

V torego. Najwikszy z historyków naszych, Lelewel

zarzuca mu, e stara si w Polsce republikaskiej

utwierdzi zasady monarchizmu, e, zastraszywszy

szlacht, zapocztkowa rozterk, która póniej przy-

prawia kraj o opakane zgieki i zawichrzenia. Tadeusz:

Korzon odmówi mu nawet nazwy wielkiego wodza
i widzia w nim tylko zdolnego oficera. Natomiast

badacz i znawca wojskowoci polskiej, K. Górski na-

zywa Batorego genjuszem wojennym, a wikszo
dziejopisów zalicza go do najwikszych i najdzielniej-

szych królów i stawia go tu obok Bolesawa Chro-

brego !

To pewna, e jak kada potna indywidualno,,

mia i król Stefan popdy despotyczne. Niezawsze li-

czy si z prawami, których strzec by winien, a chcc
ukróci swywol magnatów, wbrew prawu i z pozo-

stawieniem cienia na swej pamici wyda Samuela

Zborowskiego na cicie. W Inflantach, dajc powo-
dowa si jezuitom, nie wykaza tego ducha tolerancji,

jak syna i przycigaa ku sobie ludy Polska Ja-

giellonów^ W kraju, garncym si do Rzeczypospoli-

tej, wywoa swem postpowaniem niezadowolenie, do-

puci do zamieszek i buntów. I w stosunku do ko-

zaków niezawsze mia rk szczliw. Groc im
pomst za napady na Turków i Tatarów, wywoa taki

gniew ród moojców, e pose królewski Gbocki,
wysany na Sicz z ostatniem ostrzeeniem, porwany
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zosta przez rozjuszonych kozaków i si wrzucony
do Dniepru.

Popenia Batory bdy w polityce wewntrznej,
by moe, e jako wódz równie nie wolny by od
zarzutu. Ale faktem pozostanie, e on by twórc
i dusz tak planów, jak wiekopomnych wypraw na
Moskw, e by wskrzesicielem sawy rycerstwa pol-

skiego i wychowawc wojennym caego pokolenia,

które ju po jego mierci zasyno zwycistwami, co

podziw wiata budziyT^>

A ju wycznie jest Batorego zasug, e nie po-

zwoli spa i gnunie narodowi, e umia z tego na-

rodu wykrzesa wity pomie zapau i porwa go

do czynu. On pierwszy w tym narodzie dostrzeg

w caej rozcigoci straszliwe niebezpieczestwo, idce
ku Rzeczypospolitej od Moskwy i, nie ustraszywszy

si potgi cara, poniós miecz zwyciski w jego posia-

doci. Zrozumia, powiada o Batorym autor najwik-
szego i najnowszego dziea o Iwanie Gronym, K. Wa-
liszewski, „e ta Polska ucywilizowana, ogadzona, li-

beralna, warcholska i katolicka musiaa albo pocho-n swego wielkiego ssiada i narzuci mu sw kul-

tur i swój ustrój polityczny, lub te zosta przez

niego pochonit 7'.

Zupene zwycistwo Rzeczypospolitej miao zapo-

cztkowa wspóycie z Polsk jeszcze jednego na-

rodu, zupene zwycistwo Moskwy musiao sprowa-

dzi na naród polski sromotn niewol. Batory chcia

rozstrzygn to wielkie zagadnienie dziejowe, a wszyst-

ko wiadczyo, e rozstrzygnie je na korzy Polski.

„Rosja, — pisa ^szowinistyczny dziejopis rosyjski

Karamzin, — nienawidzia Batorego, ale darzya go

szacunkiem, gdy on, bdc wrogiem naszym, dope-
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\ nia tylko powinnoci, jak monarsze wskazuje dobro

=•] kraju"...

T powinno rozumia król Stefan, jak aden
WT z jego nastpców.

c^JBez idei marniej ludzie, narody i pastwa.

jBatory, dla którego wojna z Moskw bya w jego

monumentalnym systemie politycznym dopiero po-

cztkiem caego szeregu dzie epokowych, rozpalajc

na szarem niebie polskiem gwiazd wielkiej idei, nie

by fantast, lecz politykiem wyrachowanym, oblicza-

jcym zimno widoki powodzenia. Ten bezczeszczony

za ycia i po mierci król polski wierzy i w naród,

i w siebie, i w spraw, której wszystkie siy a nawet

ycie gotów by powici.
Ani mdry jego poprzednik, ani jego maoduszny

nastpca nie mogli odegra tej olbrzymiej roli, do ja-

kiej czu si powoanym Batory.

Zygmunt August, twórca niemiertelnej unji, by
politykiem niepospolitym, ale nie posiada ni hartu

duszy, ni woli Stefana. Mdrej dyplomacji ostatniego

Jagiellona nie wspiera miecz, gotowy do ciosu. Naród
za tego króla lka si potgi moskiewskiej, ale nie

chcia z ni walczy. A Iwan Grony czu sw nad

Zygmuntem Augustem przewag i a po Wis wy-

ciga krwawe i drapiene szpony. Dopiero Batory

poskromi zapdy moskiewskiego tyrana i programowi

jego wasny przeciwstawi program.

Zygmunt III, may nastpca wielkiego króla, od-

wTróci si od idei swego poprzednika. Podobnie jak

Batory zdobywsz}' tron polski w walce z Habsburga-

mi, nie mia odwagi przeciwstawi si deniom zdra-

dliwej dynastji, lecz zabiega o jej przyja, a ta przy-

ja drogo kosztowaa Rzeczpospolit. I podobnie
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jak Batory rozporzdza dwoma pastwami, lecz nie

umia znale dla obu wspólnej drogi i idei wspólnej.

Polakiem by w Szwecji a Szwedem w Polsce. Straci

Szwecj i oba narody uwika w dugoletnie wojny.

Król Stefan zdusi samowol magnatów, król Zygmunt
rozpta j nanowo. I mimo sprzyjajcych okoliczno-

ci nie wznowi planu Batorego w stosunku do Moskwy.

Ale idee wielkiego króla yy w pamici ludzkiej,

zwaszcza ród tych, co naleeli do jego powierników.

A jednym z tych powierników by rycerz, cieszcy

si tak ze wzgldu na sw gow, jak szabl, wiel-

kiem uznaniem króla i kanclerza. Ten skorzysta

z zawieruchy, szalejcej na ziemi moskiewskiej i, od-

niósszy wietne nad Moskalami zwycistwo, wkroczy
do stolicy carskiej, zasiad na Kremlinie i rzdzi
Moskw, a lud moskiewski bi mu czoem i sucha
jego rozkazów.

Tym znakomitym rycerzem by póniejszy hetman

i kanclerz wielki koronny, Stanisaw ókiewski.
Maoduszno Zygmunta III unicestwia wspaniae

owoce wietnego zwycistwa i mdrej polityki het

mana.

Wic mowie, co jak ókiewski w dalsz spo-

gldali przyszo, z gbokim smutkiem rozmylali

o braku woli kierowniczej i wielkiej idei przewodniej,

która przywiecaa Polsce* gdy na sawnym tronie za-

siada Stefan Batory.

A w miar tego, jak blada powaga Rzeczypospo-

litej, jak nierzd rozprzga jej ycie, jak coraz gro-

niejsze niebezpieczestwa waliy si na jej rozkoatane

ciany, wspomnienie dzielnego króla stawao si coraz

droszem pozbawionemu wielkich przywódców na-

rodowi.
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Granitowa posta Batorego olbrzymiaa w perspe-

ktywie czasu.

Wielbiciel Juljusza Cezara nosi niewtpliwie w swych

piersiach iskr owego genjuszu, co poar dziejowy roz-

pala i na losach wiata way.
Przedwczesna mier zgasia t iskr.

Koniec.
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LITERATURA.

Monografji Stefana Batorego literatura nasza dotychczas

nie posiada, acz same ogoszone drukiem materjay s bardzo

bogate i pozwoliyby ju dzisiaj na napisanie wyczerpujcego
dziea o Batorym i jego panowaniu. Praca pro! Wincentego
Zakrzewskiego p. t.: Stefan Batory, jak objania podty-

tu, je^ n przegldem historji jego panowania i programem
dalszych nad ni ba da". Pie-wotny tytu tej procy, druko-

wanej w „Przegldzie Polskim 77

, bivmia: „.lak naleaoby ba-

da dzieje Stefana Batorego? 77 Cenne to dzieo, zwruca uwag,
na kwestje najmniej zbadane, stawia szereg p\ta, które na-

leaoby rozwiza. Ale nie jest w cis* m znaczeniu tego

sowa monografj Stefana Batorego. Niewielka, lecz ródowa,
zawierajca sporo cennych szczegóów biograficznych rozprawa
ks. Zalskieg » pisana jest, jako ^psychologiczne studjum nad
Batorym 77

, a zajmuje si gównie stosunkiem króla Stefana do

kocioa Duo nowych szczegóów, dotyczcych panowania
Batorego, dostarcza w stfych szkicach Pawiski; na wane za-

gadnienia zwraca uwag w przedmowie do opublikowanych

materjaów, odnoszcych si do spraw wojennych Batorego,

ks. Ignacy Polkowski. Autorowie dawniejsi, jak Albertrandy,

Szlflchtowski poprzestawali na kronikarzach z epoki Batorego.

Praca niniejsza, pisnna dla szerokiego ogóu, opiera si jedy-

nie na ródach, ogoszonych ju drukiem i na waniejszych
opracowaniach, nie ma te pretensji do wy< zerpania tak boga-

tego tematu, jakim jest posta i panowanie Stefana Batorego.
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Poniej wykaz róde i dzie, któremi autor posikowa
si przy pisaniu pracy niniejszej.

I. róda dziejowe w wydaniu Adolfa Pawiskiego: Ste-

fan Batory pod Gdaskiem w 1576-7 r. Tom III. Listy,

uniwersay, instrukcje. Wars?awa, 1877.— Pocztki panowa-
nia w Polsce Stefana Batorego 1575 - 7 r. Tom JV. Listy,

uniwersay, instr. Warszaw*, lb77. — Skarbowo w Polsce
i jej dzieje za Stefana Batorego. Tom VIII. Warszawa. —
AK ta metryki koronnej co waniejsze z czasów Stefana

Batorego. Tom. XI. Warszawa I8b2. — Sprawy wojenne
króla Stefana Batorego. Diarjusze, relacje, listy i akta. —
(Acta historica res gentas Poloniae illustrantia). Zebra
i wyda X. Ignacy Polkowski. Kraków, 1887. — Pamitniki
do historji fctefana, króla polskiego... z rkopismów zebrane

i wydane przez Edwarda hr. R>uzy.Nkiego. Warszawa, 1*30.

—

M. Bielski. Dalszy cig kroniki polskiej... od 1587 do 1598 r.

Warszawa, 1851. — RajnoJd* Iejdensztejna: Dzieje Polski od
mierci Zygm. Augusta do r. 1594. Tom T

—

II. Petersburg,

lto57. — Jana Dymitra Solikowskiego: Krótki pamitnik rze-

czy polskich... Petersburg i Mohilew, 1855. — Bezkrólewia
ksig omioro, czyli dzieje polski od zgonu Zygm. Augu-
sta... skrelone przez *ictosawa z Borzejowic Orzelskiego.

Tom I

—

IV. Petersburg i Mohilew, 1856. — Pamitniki o Sa-

muelu Zborowskim zebrane przez L(ucjana) S([emieskiego)...

Pozna, 1844. — Pamitniki do ycia i sprawy Samuela
i Krzysztofa Zborowskich. Zebra egota Pauli. Lwów, 184 6.

—

Piaseckiego Pawia: Kronika. Kraków, 1870. — Broel Plater

hr. Wlad.: Zbiór pamitników do dziejów polskich. War-
szawa 1858. — Pisma Stanisawa ókiewskiego. Wyda Au-
gust Bielowski. Lwów, 1861. — Niemcewicz J. U : Zbiór pa-

mitników historycznych o dawnej Polsce. Warsz., 1822.

—

X. Jan Piotrowski: Dziennik wyprawy Stefana Batorego pod
Psków. Wyda A. Czuczyski. Kraków, 1884. — Pamitniki
Millerowe do pan • w ani Stefana Batorego. Pozna i Trze-

meszno, 1840.— róda do dziejów polskich wydawane przez

M. Grabowskiego, A. Przedzieckiego i M. Malinowskiego.

Tom I— II. Wilno, 1844. — MoCKOBCKifl IIOCOJIB-
CTBa bt. Uojihiwk. LlacTb I. HstfajJt 0. BepsK-
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óobckih. BapmaBa, 1903. — KHHra nocojiBCKaa
MeTpiiKii BejiHKaro KnajKecTBa JlHTOBCKa-
ro <-.t 1573 no 1580 ro^t. H3#aHa M. IIoroflH-

HBIMt H . /{yÓeHCKHMt. Mo KB3, 1843. — M. K HJIO-

BH<Tb: /(HeBHHKT) nOCJI. IIOXO#a Ct6$. BaTO
piji Ha Pocciio (oca#a II KOBa) h #ihiji Mairme-
CKssi nepermcKa tofo BpeMeini. ITeTej.óyprB, l8o7.—
Chnstophori Varsevicii: In obitum Stephani Primi, regis

Poloniae oratio. Cracoviae, MDLXXXV11.

U. Albertrandy: Panowanie Henr. Walezjusza i Stef.

Batorego. Kraków, 1861. — Jan Szlachtowski: Dziesi lat

panowania S:ef Batorego. Kraków, 1850 (pr^ca niesko-

czona). — Józei Szujski: Dzieje Polski. Tom III. Kraków,

1804.— Wiacenty Zakrzewski: Stefan Batory. Kraków, 1887.

—

Ten-e: Stosunki stolicy apost. z Iwanem Gronym. Kra-

ków, 1872. — Ten-e: Po ucieczce Henryka. Kraków, 1878.

—

X. Stanisaw Zauski: Stefan Batory. Kraków, 1886.—Ten-e:

Wojenne plany Batorego w latach 1585— 6. Przegld Po-

wszechny, 1884.— Adolf Pawiski: Stefan Batory pod Gda-
skiem (róda dziej. Tom III). — Ten-e: Synod Piotrkowski

w r 1577. ( óda d/iej. Tom IV). — Tene: Stefan Batory

jako myliwiec. (róda dziej. Tom XI). — Dr. Ludwik Bo-

ratyski: Stefan Batory i plan ligi przeciw Turkom. Rozpr.

Wydz. List. filoz. Tom XLIV. — Tadeusz Korzon: Dzieje wo-
jen i wojskowoci w Polsce. Tom II. Kraków, 1912. —
Wacaw Sobieski: Trybun ludu szlacheckiego. Warsz., 1905.

—

Miehal Baliski: Dawna Akademja Wileska. Petersburg,

1B62.— Wacaw Sobieski: Król a car. (Studja histor.). Lwów-

Warszawa, 1912. — Juljan Sutowicz: Sprawa Zborowskich
na sejmie 1585 r. Przegld Polski, 1875. — Oswald Balzer:

Geueza trybunau koronnego. Warszawa, 1886. — M. J. A.

Rychcieki (M. Ir. Dzieduszy ki): Piotr Skarga i jego wiek.

Kraków, 18 68. — Juljan Bartoszewicz: Anna Jagiellonka.

Kraków, 1882. — Dr. Ch. Schumann: Russland, Po:en und
Libland bis ins 17 Jahr. II Band. Berlin, 1887. — Joseph

von Hammer: Geschichte des Osmanischen Beiches. Tom III.

Pest. 1828- - K. Waliszewski: Ivan le 'lerrible. Paris, 1904.—

O. Bep^KÓoBCKiH: OTHOineHia Po cciii h Hojib-
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urn BTb 1574 — 1578 r. no #oti9c. nancKaro Hymra
R. Jlaypeo. — HCypn. Mhhhct. Hapo# npocB.
HacTL CCXXir, ot#. 2.— Ceprkii Coji Btein,: H cto
p i a Poccih. Tomt> VI. M< CKBa, 1856. — AjieKcaH-
#pa TpaqeBCKaro: IIojiLCKoe ó^3KopojieBBe
no npeKpanjeHin ^unacTin HrejuiOHOBt.
Mockb3, 18G9. — H. M. Kap8M3iiin>: Ilcropia Po-
cy^apcTBa P oce iii c Karo. Kmira III. IleTep-

óypn>, 1843.
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